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SZANOWNY CZYTELNIKU,

Małopolska potęgą jest i basta. Największa organizacja w kraju, co 6. członek Stowarzyszenia 
tam mieszka. Warto brać z nich przykład. Doświadczony prezes, rzutcy prezesi kół i działacze, naj-
większe koło w kraju, szacunek dla wieloletnich działaczy, współpraca z innymi stowarzyszeniami 
mundurowymi, aktywny rzecznik – to tylko niektóre źródła sukcesu. Rzecznik małopolski odpo-
wiedział na pytanie z marcowego numeru Biuletynu i zasypał mnie górą ciekawych materiałów. 
Niestety, ograniczona objętość naszego kwartalnika nie pozwoliła na ich publikację w całości.

Jeszcze jedna organizacja wojewódzka zaczyna się wyróżniać. Wzorowe kontakty z Policją 
i samorządem terytorialnym to cecha szczególna. Jest to … Domyślisz się Szanowny Czytelniku 
po przeczytaniu naszego Biuletynu.

Obchodziliśmy Dzień Seniora Policyjnego i Święto Policji. Na razie do naszego święta musi-
my przekonać koleżanki i kolegów, aby uznali je za swoje. Początki zawsze są trudne, a przykład 
dał 16 lipca Zarząd Główny. Bardzo dobra organizacja, wartki przebieg wzbudziły uznanie. Nie 
wszyscy wiedzą, że Dzień Seniora Policyjnego istnieje. Święto Policji ma już ponad dwudziesto-
letnią tradycję, nic więc dziwnego, że nasze środowisko w nim uczestniczy. I bardzo dobrze, bo 
w ten sposób okazujemy więź z dawną fi rmą. 

Tradycyjnie prezentuję wywiad z generałem. Tym razem jest to komendant wojewódzki w Ol-
sztynie nadinsp. Józef Gdański. Sympatyczny, kompetentny, konsekwentny, osiągający bardzo 
dobre wyniki. Polecam. 

Redaktor 

WYWIAD Z KOMENDANTEM WOJEWÓDZKIM 
POLICJI W OLSZTYNIE

NADINSP. JÓZEFEM GDAŃSKIM
Jakie jest Pana hobby?

Nie mam specjalnych, raczej uniwersalne zainteresowania.
Jakiej muzyki Pan słucha?

Muzyka lekka, łatwa i przyjemna.
Ulubiony wykonawca?

Bez specjalnych faworytów.
Jaką literaturę Pan czyta?
Raczej historyczną, od szkoły średniej mam sentyment do 

trylogii.
Ulubiona książka?

W młodych latach pasjonował mnie Karol May i jego opo-
wieści o „Dzikim Zachodzie”, wydawnictwo spod znaku „Tygrysa”.
Ulubiony fi lm?

„Potop”, „Ogniem i mieczem”.
Ulubiona aktorka?

Trudno wskazać jedną, lubiłem oglądać Annę Seniuk zwłaszcza w serialu „40-latek”.
Czy uprawiał bądź uprawia Pan sport?

Kiedyś kopałem w piłkę nożną, chyba najwięcej i najczęściej podczas studiów w WSO Szczytno. 
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Obecnie narzekam na brak czasu, chociaż w Rzeszowie podczas kilku meczów VIP biegałem po boisku.
Komu Pan kibicuje?

Kibicuję najlepszym drużynom piłkarskim kraju, aby pokazały się na arenie europejskiej, ale na 
razie jak i inni kibice czekam. Lubię oglądać ligę hiszpańską i angielską.
Dlaczego został Pan policjantem? 

Na pewno nie marzyłem od najmłodszych lat, jak czytamy w podaniach dzisiejszych kandydatów 
do pracy w Policji. Raczej było to zrządzenie losu, a może przeznaczenie.
Czy pamięta Pan swój pierwszy dzień w Policji?

Pierwszy dzień po przyjęciu nie bardzo, ale pierwszy po ukończeniu WSO w Szczytnie tak. Za-
skoczyło mnie to, że jako młody 24-letni podporucznik zostałem wezwany do komendanta jednostki 
(dzisiejszy powiat) w Łańcucie, gdzie otrzymałem skierowanie i ten przedstawił mi sierżanta czy 
chorążego oraz zakomunikował, iż będzie mnie uczył pracy w pionie kryminalnym. Zdziwiło mnie to, 
ale szybko się przekonałem, że teorię to opanowałem, ale roboty to muszę się pilnie uczyć. Szkoda, że 
dziś ta forma wdrażania do pracy zanika.
Jak przebiegała kariera Pana Generała w Policji?

Z perspektywy czasu wydaje się, że wszystko działo się wczoraj. Po pół roku pracy, jako ofi cer 
w pionie kryminalnym zostałem wezwany do ówczesnego zastępcy komendanta w Łańcucie Stani-
sława Białasa, późniejszego generała, który oświadczył, że pilnie muszę się zameldować w komen-
dzie wojewódzkiej w Rzeszowie u naczelnika ruchu drogowego, ponieważ od dnia następnego będę 
organizował i kierował tą komórką w Łańcucie. Wcale mnie nie zapytał, czy się zgadzam. Myślę, że 
zapomniał. I tak przez 5 lat kierowałem służbą ruchu drogowego. W lipcu 1990 r. ten sam generał, 
ale już jako komendant wojewódzki w Rzeszowie, powołał mnie na stanowisko zastępcy komendanta 
rejonowego w Łańcucie. W tym przypadku nie zapomniał zapytać o moje zdanie. Po prawie ośmiu 
latach powierzono mi kierowanie jednostką powiatową Policji w Leżajsku. Taką decyzję podjął insp. 
Stanisław Pieprzny (dziś prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego). Po roku i 26 dniach, od 26.05.1999 r. 
podkarpacki komendant wojewódzki insp. Kazimierz Kędzierski uznał, że bardziej jestem mu po-
trzebny w Rzeszowie jako jego I zastępca, niż w Leżajsku. Przez 9 lat sprawowałem tę funkcję, wie-
lokrotnie pełniąc obowiązki komendanta, ponieważ zmieniali się szefowie. Z dniem 9.04.2008 r. ko-
mendant główny generał Andrzej Matejuk powołał mnie na stanowisko podkarpackiego komendanta 
wojewódzkiego. Od 14 lutego 2012 r. kieruję garnizonem warmińsko-mazurskim Policji.
Jakie ma Pan wspomnienia z okresu studiów w WSO w Szczytnie?

Mile wspominam lata spędzone w WSO Szczytno. Byłem typowym studentem. Nauka szła mi 
dosyć gładko, więc miałem czas na korzystanie ze studenckich przywilejów. Chociaż z umiarem.
Czy utrzymuje Pan kontakty z kolegami z rocznika?

Tak, utrzymuję kontakty zarówno z kolegami czynnymi zawodowo, jak i emerytami.
Jakie wydarzenie ze służby najbardziej Pan zapamiętał (najmilsze, najgorsze)?

Najmilsze to nominacja generalska na placu Piłsudskiego w Warszawie. Najgorsze to śmierć sa-
mobójcza mojego kolegi funkcjonariusza. 
Jaki jest poziom i zróżnicowanie przestępczości w województwie?

Województwo warmińsko-mazurskie jest spokojnym regionem. Od wielu lat obserwujemy spadek 
zagrożenia przestępczością. Incydentalnie zdarzają się czyny bardzo poważne.
Jak wypadamy na tle kraju?

Zaliczamy się do regionów jednych z najmniej zagrożonych przestępczością. 
Jak jest oceniana Policja na Warmii i Mazurach na tle innych województw? 

Wyniki tegorocznej edycji badań społecznych pokazują, że mieszkańcy Warmii i Mazur doceniają 
pracę Policji i wyróżniają ją na tle innych organów i instytucji. Badania te pokazały także, i to mnie 
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bardzo cieszy, że mieszkańcy widzą nasze zaangażowanie w zapewnienie im bezpieczeństwa w oko-
licy ich miejsca zamieszkania.
Czy są różnice w kierowaniu Policją między naszym województwem a województwem podkar-
packim?

Każdy region ma swoją specyfi kę. Zasady zarządzania są podobne, ale dużo zależy od wzajem-
nych relacji międzyludzkich. Te, nim się stworzy czy pozna, mogą utrudniać kierowanie. W mojej 
ocenie wielkich różnic nie ma. Podobne zagrożenia, podobna mentalność, strefa przygraniczna UE.
Jak Pan ocenia kadrę kierowniczą? 

Bardzo pozytywnie.
Jakie jest zainteresowanie służbą w Policji?

Mamy bardzo dużo chętnych do pracy. Rocznie przyjmujemy około 2 tysięcy podań. Duża grupa 
kandydatów do służby w mundurze to panie.
Czy motywy wstąpienia do Policji zmieniają się?

Na przestrzeni lat na pewno. Dziś wielu kandydatów pyta o zarobki, ich progresję, warunki awan-
su itp. Są to ludzie dobrze wykształceni, patrzący w przyszłość, którzy mają aspiracje. Cieszę się, że 
postrzegają Policję jako fi rmę, która daje stabilizację życiową i możliwość rozwoju. 
Ministerstwo przygotowało projekt ustawy, który likwiduje III grupę inwalidzką i obniża o 20% 
płacę za okres zwolnienia lekarskiego. Czy obserwuje się wzmożoną rezygnację ze służby do-
świadczonych policjantów?

Praktycznie zawsze, gdy coś zmienia się w pragmatyce służby, ma wpływ na decyzje o odejściach ze 
służby, w tym tej doświadczonej kadry. Zawsze namawiam do gruntownego przemyślenia takiego kroku. 
 Jak układa się współpraca z administracją państwową i samorządową na Warmii i Mazurach?

W mojej ocenie bardzo dobrze. Z wojewodą i marszałkiem jesteśmy w stałym kontakcie. Podobnie 
z samorządami niższych szczebli. Te codzienne kontakty świadczą o tym, że bezpieczeństwo miesz-
kańców regionu to nasza wspólna sprawa.
Stowarzyszenie uważa, iż emerytowani policjanci powinni mieć możliwość awansu w stopniu 
bez skutków fi nansowych. Tak jest w wojsku. Co Pan o tym sądzi?

Myślę, że byłby to dobry pomysł.
W jaki sposób można wykorzystać w Policji wiedzę i doświadczenie emerytowanych policjantów?

Dziś odejścia na emerytury doświadczonych funkcjonariuszy sprawiają, że młoda kadra musi uczyć 
się sama, często na własnych błędach. Myślę, że wzorem niektórych państw emeryci mogliby wykładać 
w szkołach policyjnych różnych szczebli (dopóki ich wiedza byłaby aktualna). Dziś robią to funkcjonariu-
sze z jednostek kosztem służby, czasem z niewielkim doświadczeniem. Poza tym wielu nie tylko policjan-
tów w perspektywie odejścia na emeryturę chciałoby, aby ich współpracownicy pamiętali o nich, czasem 
skorzystali z ich wiedzy i zawodowej praktyki. Z doświadczenia wiem, że dla wielu emerytów jest to ważne. 
Jak Pan ocenia relacje z naszym Stowarzyszeniem?

Zawsze chciałem i chcę współpracować ze środowiskiem emerytów. Każdy z nas kiedyś ma szan-
sę być emerytem.
Prosiłbym Pana Generała o kilka zdań skierowanych do emerytów i rencistów policyjnych.

Szanowne Panie i Panowie! Chciałbym podziękować Wam za służbę, za przygotowanie swoich 
następców. Rad jestem, że jesteście z nami i cieszycie się naszymi sukcesami, a ubolewacie, gdy doty-
kają Policję czy policjantów problemy. Życzę Wam dużo zdrowia i satysfakcji z tego, że swoją służbą 
przyczyniliście się, abyśmy mogli żyć i pracować w demokratycznym państwie prawa.
Dziękuję w imieniu emerytów za interesujący wywiad i życzę Panu Generałowi i policjantom 
z Warmii i Mazur sukcesów w służbie i radości na co dzień.

Janusz Borowiński
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DZIEŃ SENIORA POLICYJNEGO
16 lipca po raz pierwszy obchodziliśmy Dzień Seniora Policyjnego. Centralne uroczystości odbyły 

się w sali konferencyjnej KGP. Swą obecnością zaszczycili święto zaproszeni goście: I zastępca ko-
mendanta głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski, zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru 
MSW Jolanta Zaborska, dyrektor ZER MSW Artur Wdowczyk, prezes Stowarzyszenia Generałów 
Policji nadinsp. w st. spocz. Leszek Lamparski, prezes Stowarzyszenia Komendantów Policji Antoni 
Forgiel, prezes Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Albin Piątkowski, prezes Związku 
Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa Maciej Niepsuj, prezes Krajowego Związku Emery-
tów i Rencistów Służby Więziennej Janusz Kwiecień. Przybyli działacze SEiRP, a wśród nich: człon-
kowie Prezydium Zarządu Głównego, prezesi zarządów wojewódzkich, okręgowych, kół, członkowie 
Głównej Komisji Rewizyjnej. Imprezę prowadził rzecznik prasowy ZG Janusz Borowiński. 

Po wprowadzeniu sztandaru Stowarzyszenia głos zabrał prezes Zarządu Głównego Henryk Boro-
wiński. Stwierdził, że będziemy chronić najsłabszych, czyli sieroty, wdowy po poległych i zmarłych 
policjantach, a także niedołężnych, schorowanych seniorów, którzy potrzebują wsparcia materialnego 
i moralnego. Prowadzimy akcję protestacyjną wobec zamiaru pozbawienia nas połowy środków fun-
duszu socjalnego, przeznaczonego na zapomogi dla najuboższych emerytów i rencistów policyjnych, 
pożarnictwa i pograniczników. Kontynuujemy zbieranie podpisów na listach protestacyjnych do Sej-
mu w obronie naszych praw, a liczymy, iż zbierzemy ich kilkadziesiąt tysięcy. Konsolidacja całego 
środowiska jest nam potrzebna jak nigdy dotąd. Przekazał życzenia policjantom oraz pracownikom 
cywilnym z okazji zbliżającego się Święta Policji. Należymy do wielkiej rodziny policyjnej, a sło-
wo policjant brzmi dumnie. My seniorzy będziemy nadal okazywać szacunek dla munduru i zabie-
gać w odbiorze społecznym o wysoki poziom zaufania do Policji. Emerytom i rencistom policyjnym, 
a także ich bliskim życzył dużo zdrowia oraz szczęścia i powodzenia w życiu osobistym i rodzinnym. 
Wystąpienie nagrodzono gromkimi brawami.

W imieniu komendanta głównego życzenia przekazał nadinsp. Krzysztof Gajewski. Oprócz zwy-
czajowych formuł stwierdził, iż on sam, podobnie jak większość z nas, ma przeszłość milicyjną, której 
nie powinniśmy się wstydzić. I te właśnie słowa wzbudziły uznanie zebranych.

Święto jest dobrą okazją do nagrodzenia wyróżniających się działaczy. Odznakę „Za Wybitne 
Osiągnięcia” prezes ZG i I wiceprezes Zdzisław Pietryka wręczyli: prezesowi koła w Piotrkowie Try-
bunalskim Włodzimierzowi Alamie, skarbnikowi ZW w Łodzi Marii Balsewicz, przewodniczącemu 
ZW NSZZ Policjantów w Rzeszowie Józefowi Bąkowi, prezesowi koła w Szubinie Halinie Grobelnej, 
prezesowi koła w Lipnie Wiesławowi Kośmiderowi, wiceprezesowi koła w Grudziądzu Ryszardowi 
Marjańskiemu, prezesowi ZW w Lublinie Tadeuszowi Miciule, prezesowi koła w Gliwicach Henryko-
wi Mikoszowi, prezesowi koła w Brodnicy Andrzejowi Ostrowskiemu, członkowi WKR w Rzeszowie 
Franciszkowi Rybczyńskiemu, sekretarzowi ZW w Łodzi Mirosławie Słomińskiej, rzecznikowi praso-
wemu ZO w Słupsku Henrykowi Znanieckiemu.

Odznakę „Za Zasługi z Dyplomem” otrzymali: prezes koła w Kazimierzy Wielkiej Jerzy Bojano-
wicz, prezes koła w Opatowie Dariusz Duda, członek zarządu koła w Brzegu Mariusz Firek, prezes 
koła w Bydgoszczy Bronisław Klemens, prezes koła emerytów straży pożarnej w Tomaszowie Mazo-
wieckim Leszek Kobacki, członek zarządu koła w Brzegu Jerzy Kujawski, założycielka kroniki ZW 
w Rzeszowie Jadwiga Kupiszewska, dziennikarz „Echa Rzeszowa” Roman Małek, wiceprezes ZW 
w Łodzi Stanisław Mikołajczyk, członek zarządu koła w Bydgoszczy-Szwederowie Jadwiga Muller, 
prezes koła w Żninie Mirosław Pioterek. 

Prezes ZW w Katowicach Józef Krasucki wręczył medal katowickiej SEiRP prezesowi ZW w Je-
leniej Górze Henrykowi Grotkiewiczowi.

Rozstrzygnięto konkurs na „Najaktywniejsze Koło w Kraju”. Po raz pierwszy w szranki stanęły kil-
ka lat temu koła w województwie warmińsko-mazurskim. Zarząd Główny skorzystał z olsztyńskich do-
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świadczeń i przeprowadził konkurs w skali kraju. Komisja pod przewodnictwem Hanny Kaźmierczak-
Grabiec i członków: Antoniego Pietraszewskiego i Henryka Florka przekazała Zarządowi Głównemu 
swoje stanowisko, które zostało przyjęte. Zwyciężyło koło w Strzelinie (ZW we Wrocławiu z siedzibą 
w Jeleniej Górze), za szczególnie aktywną działalność na rzecz dobrego wizerunku Stowarzyszenia 
w środowisku lokalnej społeczności. Drugie miejsce zajęło koło w Toruniu (ZW w Bydgoszczy), za 
wyróżniające wyniki w umacnianiu więzi środowiska i pogłębianie integracji z emerytami munduro-
wymi. Trzecie – koło ze Skierniewic (ZW w Łodzi), za innowacyjność w podejmowaniu działań oraz 
udokumentowanie ich w interesującej kronice. Czołowa trójka otrzymała z rąk prezesa i I wiceprezesa 
ZG puchary wraz z certyfi katami. Komisja konkursowa wyróżniła także jedenaście kół w: Sosnowcu 
(ZW w Katowicach), Sandomierzu (ZW w Kielcach), Wadowicach (ZW w Krakowie), Chełmie (ZW 
w Lublinie), Brzegu (ZW w Opolu), Mrągowie (ZW w Olsztynie), Ostrowi Mazowieckiej (ZW w Os-
trołęce), Piotrkowie Trybunalskim (ZO w Piotrkowie Trybunalskim), Tarnobrzegu (ZW w Rzeszowie), 
Kaliszu (ZW w Poznaniu), Stargardzie Szczecińskim (ZW w Szczecinie). Prezesi Zarządu Głównego 
wręczyli dyplomy prezesom zarządów wojewódzkim i okręgowym, do których należą koła.

Po zakończeniu części ofi cjalnej wystąpiła Kapela Warszawska Staśka Wielanka. Zespół wyko-
nał piosenki z folkloru miejskiego znane zebranym, którzy tylko z powodu braku miejsca nie ruszyli 
w tany. Aplauz sali kapela nagrodziła bisem. Ledwo publiczność ochłonęła z emocji, na scenę wkroczył 
chór Komendy Stołecznej Policji. Powstał w 2005 roku dzięki inicjatywie ówczesnego komendanta 
stołecznego nadinsp. Ryszarda Siewierskiego i pracy absolwentki Akademii Muzycznej Sylwii Krzyw-
dy, która do dziś pełni funkcję dyrygenta. Artyści zaśpiewali utwory patriotyczne, ludowe i weselne. 
Zasłuchani, podziwialiśmy kunszt wykonawców i dyrygenta. Nic dziwnego, że po owacji chór bisował.

Wzorowa organizacja uroczystości, która jest zasługą sekretariatu ZG pod wodzą I wiceprezesa 
Zdzisława Pietryki, wzbudziła powszechne uznanie.

Janusz Borowiński
Zdjęcia Jerzy K. Kowalewicz  (na str. 40)

Warszawa 12.08.2013 r.

DECYZJA NR 3/2013

Prezesa Zarządu Głównego SEiRP
z dnia 12 sierpnia 2013 r.. 

w sprawie: powołania Komisji ds. Przygotowania VII Krajowego Zjazdu Delegatów.
Działając na podstawie § 30 ust. 4 pkt. 2 w związku z § 29 pkt. 7 i § 30 ust. 3 pkt. 1 Statutu 

zarządzam co następuje: 
§ 1

Powołuję okresową Komisję Problemową ds. Przygotowania VII Krajowego Zjazdu Delega-
tów w składzie: – wiceprezes ZG Jan PAPIS – przewodniczący

  – wiceprezes ZG Henryk GROBELNY – członek
  – wiceprezes ZG Jerzy KRAWCZYK – członek

§ 2
Upoważniam przewodniczącego do zapraszania innych osób jako konsultantów lub doraźnie 

do współpracy, jeśli mogą wnieść istotny wkład do pracy komisji.
§ 3

Przewodniczący przedstawi plan pracy Komisji, regulamin oraz terminowy podział zadań do 
akceptacji w ciągu jednego miesiąca.
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§ 4
Komisja priorytetowo potraktuje analizę zadań wynikających z Uchwały nr 9/2010 VI Krajo-

wego Zjazdu Delegatów oraz opracuje założenia do projektu uchwały programowej Stowarzysze-
nia na lata 2014-2018.

§ 5
Rozwiązanie Komisji nastąpi z chwilą rozpoczęcia VII Krajowego Zjazdu Delegatów.

§ 6
Decyzja wchodzi w życie z dniem 12 sierpnia 2013 r.

Prezes ZG SEiRP
Henryk Borowiński

Warszawa 25 czerwca 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO 
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO POLICJANTÓW

GRZEGORZ NEMS

Działając w imieniu i z upoważnienia zarządów głównych: Stowarzyszenia Emerytów i Renci-
stów Policyjnych, Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, Związku Emerytów i Rencistów 
Straży Granicznej, Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Więziennictwa – wyrażamy poparcie 
i solidaryzujemy się z protestem Związków Zawodowych Służb Mundurowych przeciwko odbiera-
niu należnych praw funkcjonariuszy. Popieramy żądania zaniechania prac nad wprowadzeniem prze-
pisów o zwolnieniach lekarskich, obniżających świadczenia chorobowe ze 100% do 80%, o nowych 
regulacjach grup inwalidzkich. Uznajemy za zasadne postulaty waloryzacji uposażeń, wprowadzenia 
odpłatności za nadgodziny, służbę w nocy, niedziele i święta oraz przeznaczenia środków z wakatów 
na fundusz motywacyjny. Popieramy żądanie strony związkowej, aby minister spraw wewnętrznych 
nawiązał dialog z przedstawicielami środowiska służb mundurowych.

Emeryci i renciści Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Więziennej rozumieją, jak 
trudne są warunki służby ich młodszych kolegów, gdyż przez lata sami ich doświadczyli. Dlatego wspie-
ramy Wasze działania i solidaryzujemy się w akcji protestacyjnej. Przekazaliśmy zalecenie naszym struk-
turom regionalnym, aby nawiązali kontakty robocze ze związkami zawodowymi służb mundurowych 
i włączyli się do akcji protestacyjnych w terenie. Podtrzymujemy naszą deklarację poparcia Waszego 
stanowiska wyrażonego 7 lutego br. na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Służb Mundurowych oraz 
28 maja podczas spotkania z wiceministrem spraw wewnętrznych Marcinem Jabłońskim. Jednocześnie 
wnioskujemy o akcentowanie naszej współpracy i współdziałania w komunikacji społecznej. 

Sugerujemy podejmowanie przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych kry-
tyki projektu ustawy o komisjach lekarskich MSW, która zakłada pozbawienie emerytów i rencistów 
połowy funduszu socjalnego od 1 stycznia 2014 roku. Proponujemy, aby w rozmowach na szczeblu 
rządowym na temat funduszu socjalnego emerytów i rencistów, obok Waszych przedstawicieli, mogli 
uczestniczyć delegaci Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, która skupia ponad sto tysięcy 
członków. Wasza sugestia w tym względzie będzie bardzo pozytywnie odbierana przez całe środowi-
sko emerytów i rencistów.

Z wyrazami szacunku
Henryk Borowiński, 

wiceprezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych
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Warszawa 27.08.2013 r.

SZANOWNI PAŃSTWO PARLAMENTARZYŚCI

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w całej rozciągłości popiera protest Niezależ-
nego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przeciwko odbieraniu kolejnych uprawnień 
socjalnych funkcjonariuszom Policji, w szczególności w zakresie obniżania świadczeń chorobowych 
i nowych regulacji w kategoriach grup inwalidzkich. 

Uważamy, że propozycje strony rządowej są merytorycznie nieuzasadnione oraz nie uwzględniają 
specyfi ki służby i wynikającego z niej zagrożenia życia i zdrowia policjantów. Środowisko emerytów 
i rencistów policyjnych w pełni rozumie, jak trudne są warunki służby naszych młodszych kolegów, 
gdyż przez wiele lat sami ich doświadczyliśmy. Członkowie naszego Stowarzyszenia najlepiej wiedzą, 
jak poważną przyczyną wielu schorzeń jest napięcie psychiczne i stres, z którymi stykali się każdego 
dnia w służbie i jak negatywnie to rzutuje na komfort samopoczucia w starszym wieku.

Korzystając z możliwości uczestnictwa w dzisiejszym wysłuchaniu publicznym wnosimy o odrzu-
cenie proponowanego przez rząd projektu ustawy (druk 1497) jako krzywdzącego dla funkcjonariu-
szy, a także szkodliwego z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i ochrony porządku publicznego 
oraz zaprzestanie dalszych prac zmieniających uprawnienia funkcjonariuszy do pełnopłatnych zwol-
nień lekarskich.

I wiceprezes Zarządu Głównego
Zdzisław Pietryka

SPOTKANIE Z DELEGACJĄ ZWIĄZKU 
ZAWODOWEGO POLICJANTÓW RFN 

13 czerwca w Świnoujściu przedstawiciele SEiRP spotkali się z delegacją Związku Zawodo-
wego Policjantów RFN (GdP). Gościom przewodniczył szef związkowców landu Meklemburgia- 
Przedpomorze Christian Schumacher. W skład delegacji weszli także: Andreas Wegner, Manfred 
Seegert, Bernd Voss i Renate Randel. Stowarzyszenie reprezentowali: prezes ZG Henryk Boro-
wiński, wiceprezes ZG i zarazem przewodniczący Komisji ds. Kontaktów Zagranicznych Jan 
Papis, sekretarz komisji Wilhelm Grudzień, wiceprezes ZW w Szczecinie Henryk Korcz i prezes 
koła w Świnoujściu Ryszard Churawski. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele sa-
morządu Świnoujścia: wiceprezydent miasta Joanna Agatowska, przewodniczący Rady Miejskiej 
Paweł Sujka i radny, członek SEiRP Bogusław Brzezowski. Policję reprezentowała I z-ca ko-
mendanta miejskiego Policji mł. insp. Dorota Zawłocka. W sali była także obecna ekipa lokalnej 
telewizji i dziennikarze.

Delegacje oraz zaproszonych gości powitał Ryszard Churawski, inspirator i pomysłodawca 
spotkania. Spotykamy się w gronie przyjaciół emerytów dwóch zaprzyjaźnionych krajów w zjed-
noczonej Europie powiedział Henryk Borowiński. Dzisiejsze spotkanie ma na celu wymianę do-

ZARZĄD GŁÓWNY
STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38
tel. (22) 6012913, faks (22) 6014608 
www.seirp.pl, sekretariat@seirp.pl 
REGON:810 527 743, NIP: 851 244 26 79,
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świadczeń i zacieśnienie kon-
taktów. Spotkania nie wiąże-
my z podpisywaniem umowy, 
chcemy się bliżej poznać, aby 
w przyszłości wypracować 
koncepcje współpracy. Za-
proszeni goście podziękowali 
inicjatorom za wybór Świno-
ujścia jako miejsca spotkania, 
bowiem tu spotykają się, żyją 
i współdziałają dwa narody: 
polski i niemiecki. Zwracali 
uwagę na kwestię bezpieczeń-
stwa, która warunkuje jakość życia ludności. Przekazali informację o istniejących już formach 
współpracy pomiędzy sąsiadującymi ze sobą regionami przygranicznymi. Następnie głos zabrał 
Jan Papis, który przygotował historię kontaktów pomiędzy policyjnymi emerytami polskimi i nie-
mieckimi. Zauważył, iż nie ograniczamy się tylko do kontaktów z państwami, które podpisały 
z nami umowy. Zaproponował kolegom z Niemiec następujące propozycje dalszej współpracy:

1. Cykliczne spotkania raz w roku, odbywane przemiennie w Polsce i w Niemczech, przed-
stawicieli SEiRP i GdP – zwłaszcza Grupy Seniorów – dla dokonania bezpośredniej wy-
miany informacji w zakresie organizacji życia emerytów policyjnych.

2. Wymianę informacji o ważnych wydarzeniach w naszych organizacjach.
3. Inspirowanie i nawiązywanie kontaktów przygranicznych wzdłuż całej granicy polsko – 

niemieckiej. Wzorem do naśladowania są wzajemne kontakty koła SEiRP w Świnoujściu 
i Szczecinie z organizacją niemiecką, która jest tu reprezentowana. 

Głos zabrał Chrystian Schumacher. Podziękował za zaproszenie na dzisiejsze uroczyste spot-
kanie. Przez ostatnie pięć lat można zauważyć, jak dobrze rozwija się współpraca pomiędzy pol-
skimi a niemieckimi grupami seniorów. Jest wielką zasługą Ryszarda Churawskiego, że przedsta-
wiciele ZG SEiRP z Warszawy są obecni na spotkaniu. Podkreślił, że występuje tylko w imieniu 
landu, a nie całej Republiki Federalnej Niemiec. Wyraził nadzieję, że na dzisiejszym spotkaniu 
zostaną wypracowane cele lub kierunki. Jest dla nas bardzo istotne, jak będzie kształtować się 
nasza dalsza współpraca. Akceptujemy propozycję SEiRP spotykania się raz w roku. Dzięki takim 
spotkaniom będziemy mogli realizować następny punkt naszego zapisu: bliższego poznawania się 
i przeżywania wspólnych chwil i doświadczeń. 

W ramach dyskusji postawiono jeszcze kilka pytań, które pozwoliły doprecyzować wszelkie 
wątpliwości nurtujące stronę niemiecką. Ich wyjaśnienie dzisiaj pozwoli kontynuować współpracę 
w oczekiwanym kierunku i to w jak najkrótszym czasie. Podstawowe brzmi: Na jakim poziomie 
będziemy się spotykać oraz jak będzie wyglądała nasza dalsza współpraca, jaki będzie na nią pogląd 
i jak będziemy ją realizować? Mamy już wyrobiony pogląd i doświadczenie, jak powinna wyglądać, 
aby była efektywna i obustronna. Można by w tym celu wykorzystać istniejącą praktykę współpracy 
na poziomie województwa zachodniopomorskiego. Partnerem byłaby grupa seniorów landu związ-
kowego Meklemburgii – Przedpomorza. Spotkania odbywałyby się raz do roku po to, aby wypraco-
wać dalsze punkty programu, warunki współpracy oraz fi nansowania na kolejny rok. Uzgodnione 
propozycje przedstawione zostaną zarządom centralnym. W takim spotkaniu mogą brać udział dele-
gacje dwu, trzyosobowe. Jest również propozycja, aby jeszcze w tym roku zorganizować spotkanie 
po stronie niemieckiej. Jeżeli wyślemy zaproszenie na spotkanie, to adresatem będzie ZW SEiRP 
w Szczecinie. Zarząd wojewódzki natomiast we własnym zakresie ustala, kogo na spotkanie delegu-
je. Rozszerzanie współpracy o inne województwa może stanowić jakiś problem.
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Odpowiedzi na pytania stawiane przez delegację niemiecką udzielali Henryk Borowiński oraz 
Jan Papis. Chcemy współpracować na dwóch poziomach: 

1. Na szczeblu centralnym Warszawa–Berlin. W Warszawie na szczeblu centralnym wydajemy 
Biuletyn – kwartalnik skierowany do wszystkich emerytów i rencistów w całej Polsce. Za-
mieszczamy tam również informacje o współpracy międzynarodowej. W sferze medialnej 
mamy jeszcze stroną internatową – centralną, na której zamieszczamy bieżące informacje, 
dotyczące rozwiązań prawnych itp. Widzimy współpracę na szczeblu centralnym właśnie 
w sferze medialnej. W Zarządzie Głównym możemy wspierać inicjatywy współpracy po-
przez dofi nansowanie. Zależy nam na nawiązaniu współpracy na szczeblu centralnym, ale 
w sferze wymiany informacji organizacyjnej.

2. Na szczeblu wojewódzkim chcemy pracować jak dotychczas. Ta współpraca daje najlepsze 
efekty. 

Istnieje pewien problem rozszerzenia współpracy na większą liczbę województw usytuowa-
nych wzdłuż granicy państw oświadczył członek delegacji niemieckiej. Wynikać on może z róż-
nicy administracyjnego podziału terenów po obu stronach granicy. Wiąże się to zarazem z okre-
ślonym obecnie obszarem istniejącej współpracy.

Jak stwierdził Jan Papis, jest to wymiana doświadczeń. Jeżeli zostanie ktoś zaproszony do 
Was z innego województwa, to byłoby to z korzyścią dla polskiej strony, a może i dla Was. U nas 
jesteśmy jednym Stowarzyszeniem, który dzieli się tylko strukturalnie na Zarząd Główny, zarządy 
wojewódzkie oraz koła.

Spotkanie dobiegło końca, cel został osiągnięty. Organizator spotkania, Ryszard Churawski, 
założył sobie jeszcze jedno ważne zadanie do wykonania. Jest to promocja miasta, w którym od-
bywało się spotkanie. Uczestnicy otrzymali pięknie ilustrowane informacje o Świnoujściu.

Wilhelm Grudzień
Zdjęcia: BIK UM Świnoujście

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOORDYNATORÓW DS. PZU ŻYCIE
W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS „SEiRP" 
W WOJEWÓDZKICH I OKRĘGOWYCH ZARZĄDACH STOWARZYSZENIA EMERYTÓW 

I RENCISTÓW POLICYJNYCH.

Koordynatorzy zostają powołani przez Zarządy Wojewódzkie i Okręgowe. Wykonują swo-
je obowiązki celem usprawnienia działania grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus 
„SEiRP 2009”. Do obowiązków koordynatorów należy:

1. Udzielanie informacji dotyczących warunków i formalności, jakie należy spełnić, aby przy-
stąpić do ubezpieczenia w ramach grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus „SE-
iRP 2009”.

2. Udzielanie pomocy przy wypełnianiu deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia.
3. Przyjmowanie i weryfi kowanie prawidłowości wypełnienia deklaracji oraz dołączenia in-

nych dokumentów niezbędnych celem przystąpienia do ubezpieczenia.
4. Zweryfi kowane deklaracje oraz inne niezbędne dokumenty przystąpienia do ubezpieczenia 

przesłać pocztą resortową (msw), do 25. dnia każdego miesiąca na adres: Komenda Woje-
wódzka Policji 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109, z dopiskiem „dla Zarządu Wojewódz-
kiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych ".

5. Koordynatorzy winni utrzymywać stały kontakt z:
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a) pracownikami Komend Policji prowadzącymi ubezpieczenia na życie w ramach PZU 
dla czynnych funkcjonariuszy Policji celem zabezpieczenia sobie informacji o polic-
jantach odchodzących na emerytury,

b) z zatrudnionym przez Zarząd Główny SEiRP pracownikiem koordynującym wszystkie 
działania w zakresie umowy jako przedstawiciel Stowarzyszenia oraz współpracowni-
ka z PZU Życie S.A, panią Barbara Lachowicz, tel. 515 214 771.

6. Informowanie PZU Życie o osobach rezygnujących z ubezpieczenia w ramach grupowego 
ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus „SEiRP 2009", lub z członkowstwa w SEiRP.

7. Utrzymywanie kontaktu z koordynatorem Zarządu Głównego SEiRP, kol. Józefą Łoziń-
ską, tel. 515 214 766. 

Prezes Zarządu Głównego
Henryk Borowiński

LISTA KOORDYNATORÓW PZU
Lp. Zarząd Wojewódzki/Okręgowy Nazwisko i imię Nr telefonu
1. Białystok ---------------------------- -----
2. Bydgoszcz Muller Jadwiga 513-158-986
3. Gdańsk-Gdynia Jarczak Joanna 508-114-926
4. Gorzów Wielkopolski Franczak Paweł 508-115-368
5. Jelenia Góra Boks Krystyna 513-159-138
6. Katowice Brudnicki Jerzy 513-159-028
7. Kielce Bąbel Barbara 517-275-362
8. Kraków Stawarz Lidia 513-159-032
9. Koszalin ----------------------------- -----
10. Lublin Milanowski Zbigniew 517-275-374
11. Łódź Słomińska Mirosława 508-114-186
12. Olsztyn Kozłowicz Aleksander 515-214-778
13. Opole zs. w Nysie Zielski Marian 513-159-062
14. Ostrołęka Janczewski Tadeusz 519-340-123
15. Piła Włościanko Stanisław 513-159-068
16. Piotrków Trybunalski Zawadzki Marian 513-159-121
17. Poznań – Kalisz Jędraszczyk Jerzy 513-159-035
18. Rzeszów Rusińska Stanisława 508-114-138
19. Słupsk Makles Franciszek 513-159-126
20. Szczecin Malinowski Tadeusz 513-159-132
21. Warszawa Stankiewicz Marian 508-115-653
22. Zielona Góra Milej Barbara 508-114-127
23. Zarząd Główny SEiRP Józefa Łozińska 515 214 766
24. PZU Barbara Lachowicz 515 214 771

Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO
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II MISTRZOSTWA SEiRP
W BRYDŻU SPORTOWYM

28 czerwca w hali „Urania” w Olsztynie odbyły się pod patronatem Zarządu Głównego SE-
iRP kolejne mistrzostwa emerytów i rencistów policyjnych w brydżu sportowym. Uprawianie 
tego sportu pozwala utrzymywać w formie nasz umysł, gdyż nie tylko ćwiczy pamięć, ale wy-
maga także koncentracji, logicznego i probabilistycznego myślenia, wyprowadzania wniosków 
z zachowania przeciwnika, radzenia sobie ze stresem oraz współdziałania w parze. W brydża 
można grać od wczesnej młodości do późnej starości. 

Rywalizację wygrała olsztyńska para Lucjan Kołodziejczyk (honorowy prezes ZW w Olszty-
nie) – Sylwester Kościński (płk w st. spocz. WP). Drugie miejsce zajęła para ZG Henryk i Janusz 
Borowiński, a trzecie – emeryci policyjni z Osztyna: Leonard Jaskowiak z Władysławem Sko-
wrońskim.

Janusz Borowiński
Zdjęcie Jerzy K. Kowalewicz

Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO
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SPOTKANIE Z KIEROWNICTWEM 
KOSZALIŃSKIEJ POLICJI

Z okazji Święta Policji zorganizowano uroczyste spotkanie zarządów kół terenowych Stowarzy-
szenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z komendantem miejskim insp. Wiesławem Tylem i jego 
I zastępcą nadkom. Sławomirem Boberem. Komendanci zapoznali zebranych z głównymi zadania-
mi stawianymi przed Policją na rok bieżący. Prezes Zarządu Okręgowego SEiRP w Koszalinie Wie-
sław Trojanowski podziękował gościom za współpracę ze Stowarzyszeniem, zrozumienie, życzli-
wość i pomoc, jakiej doświadczamy w codziennej działalności ze strony kierownictwa komendy. 
Zakończeniem obcho-
dów Święta Policji był 
wieczorek taneczny zor-
ganizowany tradycyjnie 
przez zarząd w gościn-
nej i  przyjaznej dla nas 
restauracji „Europej-
ska”, w którym uczestni-
czyło ok. 70 osób.

Z. Krasa
Zdjęcie A. Krawczyk

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI
Uroczystości Święta Policji garnizonu zachodniopomorskiego zorganizowano w Szczecinku. Zje-

chali znamienici goście z zastępcą komendanta głównego nadinsp. Wojciechem Olbrysiem i wojewodą 
Marianem Zydorowiczem na czele, którzy uhonorowali wyróżniających się funkcjonariuszy odzna-
czeniami państwowymi i resortowymi. Były też awanse na wyższe stopnie służbowe. Natomiast oso-
by wspierające policjantów otrzymały odznaki „Za zasługi dla Policji”. Komendant wojewódzki insp. 
Jarosław Sawicki w swoim wystąpieniu podkreślał trudy służby policjantów, ale również ich sukcesy, 
podziękował za zaangażowanie i oddanie w służbie. Nie zapomniał także o emerytach, zwracając się 
do nas: „Ze słowami wdzięczności zwracam się również do emerytów i rencistów policyjnych…”. Naj-
ważniejszym akcentem 
uroczystości było otwar-
cie nowo wybudowanej 
komendy powiatowej. 
Nie zabrakło chętnych 
do jej zwiedzenia, gdyż 
zarówno z zewnątrz, jak 
i wewnątrz prezentuje się 
imponująco. 

Z. Krasa
Zdjęcie A. Krawczyk

KORESPONDENCI NAPISALI
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ŚWIĘTO POLICJI W BOBOLICACH
22 lipca w Centrum Edukacji Sportu i Rekreacji w Bobolicach odbyła się gala Święta Poli-

cji z  udziałem zastępcy komendanta wojewódzkiego w Szczecinie mł. insp. Piotra Ostrowskiego, 
przedstawicieli władz miasta i powiatu, burmistrzów i wójtów gmin powiatu koszalińskiego, przed-
stawicieli służb mundurowych i emerytów policyjnych. Awanse na wyższe stopnie otrzymało 115 
policjantów, z których znaczącą liczbę stanowiły kobiety. Wyróżniono też pracowników cywilnych. 
Zarówno mł. insp. Piotr Ostrowski, jak i komendant miejski w Koszalinie insp. Wiesław Tyl w swo-
ich wystąpieniach podkreślali trudy i sukcesy policyjnej służby. Słowa podziękowania skierowano 
do emerytów i rencistów policyjnych, których reprezentowali członkowie SEiRP z Koszalina. 

Po części ofi cjalnej na placu rekreacyjnym odbył się festyn z udziałem członków rodzin poli-
cyjnych oraz mieszkańców Bobolic i okolic. Było wiele atrakcji, jak chociażby pokaz symulato-
rów zdarzeń, tresury psów policyjnych, a także fi nał konkursu organizowanego przez koszalińską 
Akademię Bezpiecznego Kierowcy. 

Z. Krasa
Zdjęcie A. Krawczyk

SPOTKANIE Z PREZYDENTEM KOŁOBRZEGU
W Kołobrzegu w sali hotelu „Cen-

trum” odbyło się spotkanie z prezyden-
tem miasta Kołobrzeg Januszem Grom-
kiem, które przebiegło w sympatycznej 
atmosferze. Koleżanki i koledzy z miej-
scowego Stowarzyszenia zadawali pre-
zydentowi szereg pytań dotyczących 
dalszego rozwoju miasta i planów 
inwestycyjnych. Z udzielonych odpo-
wiedzi byli usatysfakcjonowani, gdyż 
zaproszony gość w przystępny i rzeczo-

KORESPONDENCI NAPISALI
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wy sposób zaprezentował podejmowane przez władze samorządowe działania na rzecz miasta. 
Zaangażowanie i aktywność naszych koleżanek i kolegów zyskała też uznanie prezydenta, który 
o spotkaniu poinformował w  programie miejscowej telewizji kablowej. 

Z. Krasa 
Zdjęcie A. Czachert

MAJÓWKA W KOŁOBRZEGU
Członkowie koła w Kołobrzegu zor-

ganizowali jak co roku majówkę na tere-
nie „Baltic Camping”. Pogoda dopisała, 
humory również, dlatego popołudnie 
i wieczór upłynęły w miłej atmosferze. 
Uczestnicy z apetytem jedli pieczoną 
w ognisku kiełbaskę. Własnej produkcji 
smakołyki, takie jak np. smalec i ogórki 
małosolne zniknęły niemal w kilka mi-
nut. Ale szczególnym hitem były ciasta 
upieczone przez członkinie koła! Z roku 
na rok przybywa coraz więcej osób na spotkania na łonie natury.

 Z. Krasa 

WYCIECZKA DO SANKT PETERSBURGA
Zarząd Okręgowy SEiRP w Koszalinie zorganizował wycieczkę do krajów nadbałtyckich z kil-

kudniowym pobytem w Sankt Petersburgu. Uczestniczyły w niej 54 osoby, głównie z Koszalina, ale 
także członkowie kół ze Sławna, Kołobrzegu i Szczecinka. 

Pierwszym etapem był Kaliningrad z jego Katedrą Knipową i grobowcem Immanuela Kanta, po-
zostałościami fortyfi kacji miasta z Basz-
tą Dohna i Wrangla oraz Most Miłości. 
Po przejechaniu ok 700 km przez obwód 
kaliningradzki, Litwę i Łotwę wyciecz-
ka zatrzymała się w Tallinie. W tym 
pięknym mieście uczestnicy zwiedzili 
starówkę, Katedrę Aleksandra Newskie-
go, Bramę Morawską i mury obronne, 
gdzie na jednej z bram umieszczono 
tablicę poświęconą marynarzom z  inter-
nowanego w czasie II wojny światowej 
okrętu „Orzeł”.

Podczas kilkudniowego pobytu 
w Sankt Petersburgu wycieczkowicze 
nie tylko zobaczyli „białe noce”, ale 
przede wszystkim zwiedzali zabytki tego 

KORESPONDENCI NAPISALI
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urokliwego carskiego miasta: Sobór Izaaka, Pietropawłowsk z Katedrą Piotra i Pawła ze znajdującymi 
się w niej grobowcami carów rosyjskich, Ermitaż z  jego bogactwem obrazów, rzeźb i  wystrojów sal, 
Carskie Sioło ze zrekonstruowaną Bursztynową Komnatą i przepiękną salę balową. Niezapomniane 
wrażenia zrobił na uczestnikach wycieczki Peterhof z niezwykłymi fontannami. Trudno zliczyć wszyst-
kie zwiedzane zabytki, które wręcz oszałamiają, ale wycieczkowiczów zachwyciła też czystość ulic 
i deptaków oraz wspaniała atmosfera życzliwości i spontanicznej radości wśród ludzi spacerujących, 
muzykujących i śpiewających wieczorami na Newskim Prospekcie.

Kolejnym etapem wycieczki była Ryga, którą zwiedzano wieczorem i nocą. Mimo późnych go-
dzin miasto tętniło życiem, wszędzie było pełno ludzi siedzących w kawiarenkach, słuchających wy-
stępów muzyków, jak i spacerujących po deptakach. Podziwiano też pięknie odrestaurowane kamie-
nice secesyjne.

Opracowała Z. Krasa na podstawie relacji A. Smilgin
Zdjęcie A. Krawczyk

KRAJOWE ZAWODY STRZELECKIE W PILE
Zarząd Okręgowy SEiRP w Pile już po raz siódmy zorganizował Krajowe Zawody Strzeleckie. 

W tym roku niestety zostaliśmy zmuszeni do zmiany formuły. Po wycofaniu się prezesa Zarządu 
Głównego z fundowania pucharów, patronat nad imprezą objął prezydent miasta Piła, a sport połą-
czyliśmy z 500-leciem naszego miasta. 

Jak co roku na strzelnicę przy ul. Bydgoskiej w Pile przyjechało wielu sympatyków tego sportu – byli 
policjanci i członkowie zaprzyjaźnionych organizacji emeryckich służb mundurowych. Nad wszyst-
kim czuwał organizator – prezes Zarządu Okręgowego SEiRP Tadeusz Dębski. Trzyosobowe drużyny 
walczyły o zwycięstwo, prezentując swoje umiejętności strzeleckie i celne oko. Każdy z uczestników 
musiał oddać do tarczy 10 strzałów z pistoletu sportowego 5,6 mm z odległości 25 metrów. 

Drużynowo I miejsce wywalczyli już tradycyjnie reprezentanci Zarządu Okręgowego SEiRP 
w Słupsku, zdobywając 268 pkt na 300 możliwych. II miejsce zajęła ekipa strzelców z Koła nr 2 SE-
iRP przy KPP w Pile z 259 pkt, a III – zawodnicy z pierwszej reprezentacji Koła SEiRP przy Szkole 
Policji w Pile z 255 pkt. W klasyfi kacji indywidualnej zwyciężył Włodzimierz Jankowski z ZO SEi-
RP w Słupsku z wynikiem 93 pkt. na 100 możliwych. Tylko o 1 pkt gorszy był Zenon Szulc z Koła nr 
2 SEiRP Piła, a trzecie miejsce zajął z tą samą liczbą punktów Krzysztof Miłoś z Koła SEiRP Złotów. 
Z pań najcelniej strzelała Wioletta Pietrzyk (86 pkt) z Koła nr 1 SEiRP Piła.

Puchary ufundowali: prezydent miasta Piła, ZO SEiRP w Pile i jego prezes Tadeusz Dębski 
oraz przewodniczący ZS 
NSZZ Policjantów przy 
Szkole Policji w Pile. 
Wręczał je I zastępca 
prezydenta miasta Piła 
Krzysztof Szewc. W tych 
zawodach nie było prze-
granych. Każdy może 
mieć przecież gorszy 
dzień. Nawet zawodnik 
z najgorszym wynikiem 
otrzymał puchar pocie-
szenia z dedykacją „Po-

KORESPONDENCI NAPISALI
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wodzenia w przyszłym roku”, ufundowany przez prezesa Tadeusza Dębskiego. Integracyjny pik-
nik był podsumowaniem zmagań strzeleckich. Choć upał bardzo doskwierał, radosnym rozmowom 
i wspomnieniom nie było końca. Do zobaczenia za rok!

Wioletta Pietrzyk
Od Redaktora: Prezes ZG stwierdził, że nie może nagrodzić pilskiego Stowarzyszenia, które 

w ubiegłym roku straciło niemal 30% członków (ostatnie miejsce w kraju), a prezes ZO jest nie-
obecny na posiedzeniach Zarządu Głównego.

SPOTKANIE INTEGRACYJNE 
Z okazji Święta Policji Zarząd Okręgowy SEiRP w Piotrkowie Trybunalskim zorganizował 

w plenerze, nad zalewem sulejowskim w Smardzewicach, spotkanie integracyjne z udziałem ko-
mendanta powiatowego Policji w Tomaszowie Mazowieckim insp. Gabriela Olejnika, członków 
Stowarzyszenia, ZEiRP i ZEiRWP. Odbyły się pokazy ćwiczeń formacji policyjnych: antyterrory-
stycznej, konnej oraz wyszkolenia psów służbowych.

Marek Predoń. Zdjęcie Andrzej Pawlik

TOMASZÓW MAZOWIECKI 
ZWIEDZA

20 czerwca członkowie Koła SEiRP z Tomaszowa 
Mazowieckiego wraz z emerytami strażakami przebywa-
li na jednodniowej wycieczce turystyczno-krajoznawczej 
w Tarnowskich Górach, połączonej ze zwiedzaniem ko-
palni srebra. 4 lipca nasze koło wspólnie z członkami 
ZEiRWP z rejonu Tomaszowa Maz. i Piotrkowa Try-
bunalskiego zorganizowało jednodniową wycieczkę do 
Krakowa, podczas której uczestnicy zapoznali się z eks-
ponatami Muzeum Lotnictwa.

Marek Predoń
Zdjęcie Jan Karbownik

KORESPONDENCI NAPISALI
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KONTROLA DZIAŁALNOŚCI ZO SEiRP 
W SŁUPSKU

Zespół Głównej Komisji Rewizyjnej SEiRP w dniach 10.06-13.06.2013 r. przeprowadził kon-
trolę działalności merytorycznej i fi nansowej Zarządu Okręgowego w Słupsku za 2012 rok.

We wnioskach zespół stwierdził:
1. Działalność merytoryczna Zarządu Okręgowego w Słupsku jest zasadna i zgodna ze Statu-

tem Stowarzyszenia.
2. Dokumentacja Zarządu jest prowadzona w sposób przejrzysty.
3. Dokumentacja fi nansowa prowadzona jest zgodnie z zasadami rachunkowości i jest wzor-

cowa dla innych zarządów okręgowych.
Główna Komisja Rewizyjna skierowała wniosek do:
– Zarządu Okręgowego w Słupsku o wyróżnienie skarbnika ZO Czesława Dymowskiego 

i Gabrielę Kowalską za skrupulatne prowadzenie dokumentacji,
– Zarządu Głównego o wyróżnienie prezesa ZO Leszka Orkisza za wieloletni trud i wielkie 

zaangażowanie w pracy organizacyjnej w Zarządzie Okręgowym w Słupsku na rzecz eme-
rytów i rencistów.

Zespół kontrolny zalecił ewidencjonowanie liczby osób korzystających z porad w czasie coty-
godniowych dyżurów w siedzibie Zarządu Okręgowego.

Henryk Znaniecki

SUKCES SŁUPSKICH STRZELCÓW
W dniach 22-23 czerwca na strzelnicy CWZS Zawisza w Bydgoszczy odbyły się Międzyna-

rodowe Mistrzostwa Strzeleckie Służb Mundurowych „UNIFORM SHOOTING”. W  zawodach 
uczestniczyło 20 trzyosobowych zespołów, w tym jeden z Ukrainy, konkurując w strzelaniu z pi-
stoletu sportowego na odległość 25 m z pozycji stojącej oraz z karabinka sportowego na odległość 
50 m z pozycji leżącej. Reprezentacja Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku wygrała rywali-
zację drużynową, zdobywając puchar prezesa Zarządu Głównego SEiRP. Zwycięzcy wystąpili 
w składzie: Mieczysław Derdziński, Włodzimierz Jankowski oraz Andrzej Połeć.

Gratulując naszym kolegom świetne-
go wyniku należy wspomnieć, że 20 maja 
w zawodach sportowo-obronnych na po-
ligonie w Wicku Morskim, organizowa-
nych przez Zarząd Rejonowy Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku, 
reprezentacja strzelecka okręgu zajęła 
drugie miejsce. Uplasowała się również 
na drugim miejscu w V Jubileuszowym 
Turnieju Strzeleckim Emerytów i Ren-
cistów Służb Mundurowych, rozgrywa-
nym 8 czerwca na strzelnicy KS „Gryf” 
w Słupsku.

Henryk Znaniecki

KORESPONDENCI NAPISALI
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REPREZENTACJA STRZELECKA
ZO W SŁUPSKU WYRÓŻNIONA MEDALAMI 

XXLECIA STOWARZYSZENIA
3 września w siedzibie Zarządu Okrę-

gowego SEiRP w Słupsku odbyła się uro-
czystość uhonorowania medalami XX–le-
cia Stowarzyszenia członków reprezentacji 
strzeleckiej, którzy wielokrotnie w zawo-
dach zajmowali miejsca na podium. Pre-
zes ZO Leszek Orkisz oraz wiceprezes ZO 
i jednocześnie kierownik drużyny strzele-
ckiej Franciszek Makles wręczyli medale: 
Mieczysławowi Derdzińskiemu, Włodzi-
mierzowi Jankowskiemu i Andrzejowi Poł-
ciowi. Prezesi podziękowali za godne re-
prezentowanie słupskiego środowiska emeryckiego i życzyli dalszych sukcesów na niwie strzeleckiej. 

Henryk Znaniecki 

ŚWIĘTO POLICJI W ZIELONEJ GÓRZE
W lipcowym Święcie Policji w Zielonej Górze udział wzięli: komendant główny nadinsp. Marek 

Działoszyński, komendant wojewódzki nadinsp. Ryszard Wiśniewski, komendant miejski w Zielonej 
Górze insp. Sebastian Banaszak, wojewoda i marszałek lubuski, przedstawiciele duchowieństwa z bis-
kupem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Stefanem Regmuntem, prezydent Zielonej Góry, przedsta-
wiciele władz samorządowych, licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta oraz spora grupa emerytów 
i rencistów policyjnych z wiceprezesem Zarządu Głównego SEiRP Janem Papisem na czele.

Święto było okazją do wręczenia awansów, odznaczeń i wyróżnień licznej grupie zielonogórskich 
policjantów. Społeczeństwo miasta i gminy ufundowało sztandar, który zgodnie z ceremoniałem poli-
cyjnym został wręczony w obecności kompanii honorowej, pocztu sztandarowego i orkiestry policyjnej 
z KWP Katowice. Gospodarz uroczystości, 
insp. Sebastian Banaszak, otrzymał życze-
nia od przedstawicieli władz i organizacji 
społecznych. W imieniu Stowarzyszenia 
list gratulacyjny przekazał Jan Papis, ży-
cząc równocześnie wszystkim funkcjona-
riuszom Policji bezpiecznej i gwarantowa-
nej prawem ochrony w służbie oraz po jej 
zakończeniu przyjaznego klimatu w czasie 
realizacji obowiązków służbowych, wyso-
kiej efektywności działań, stałego poparcia 
społecznego i pomyślności w życiu osobi-
stym.

Zbigniew Kobryń

KORESPONDENCI NAPISALI



Biuletyn Informacyjny nr 3 (49) 2013

25

JUBILEUSZ JANA PAPISA
Gliniarz z Beverly Hills, porucznik Borewicz, a nawet Chuck Norris 

mogą się przy nim schować. Dzięki wielkiej odwadze, nieprzeciętnej pra-
cowitości i charyzmie Jan Papis wpisał się w karty historii jako wytrawny 
policjant. I choć trudno w to uwierzyć, właśnie obchodzi 80. urodziny. 

Pierwszy raz świat usłyszał jego donośny krzyk 4 sierpnia 1933 roku. 
I wtedy stało się jasne, że ten malutki człowiek kiedyś będzie wielki. Naj-
pierw dawał wycisk swoim rówieśnikom na... bieżni. Jako młody chłopak 
biegał na 60, 100 i 200 metrów. Skakał w dal, rzucał oszczepem i dyskiem. 
Siła, determinacja i pot wylany na stadionie lekkoatletycznym nie poszły 
w las. Choć niewiele brakowało by został chemikiem, Jan Papis wstąpił po 
szkole średniej do Milicji Obywatelskiej. Przez wiele lat zastanawiał się, 
czy słusznie zrezygnował ze studiów za granicą. Dziś bez cienia wątpli-
wości można jednak stwierdzić, że to jedna z jego najlepszych decyzji. W służbie spędził 36 lat i nieraz 
udowodnił, że jest odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu. 
Mundur całym światem

„Dziękuję za wyprostowanie mi życia” – powiedział do niego któregoś dnia mężczyzna, którego kilka 
lat wcześniej wysłał za kratki. Podczas niebezpiecznego zatrzymania Papis jako jedyny odważył się po-
rozmawiać z poszukiwanym i przekonał go, że dobrowolne poddanie to najlepsze rozwiązanie. Sytuacja 
była o tyle dramatyczna, że mężczyzna groził funkcjonariuszom bronią i siekierą. Jego poświęcenie i ry-
zyko docenił po latach sam skazany, który po odbyciu kary uznał, że więzienie było jedyną szansą na nor-
malne życie. Takich skomplikowanych, kryminalnych spraw w życiu Papisa było wiele. Jego skuteczność 
doceniali policjanci na najwyższym szczeblu. Do roku 1990 Jan pełnił wiele funkcji na kierowniczych 
stanowiskach. Był m.in. komendantem miejskim w Zielonej Górze. Choć od czasu zdjęcia munduru mi-
nęły już 23 lata, wciąż jest uważany za niedościgniony wzór i speca od spraw niewykonalnych. 
Emerytura – nie koniec, tylko początek 

Koniec pracy zawodowej dla wielu oznacza marazm i nudę. Ale nie dla Jana Papisa, który jako 
zodiakalny Lew charakteryzuje się energią i przedsiębiorczością. Po przejściu na emeryturę przez 8 lat 
działał więc w rodzinnej fi rmie. Później wykorzystał swoje doświadczenia w komendzie i szkolił kan-
dydatów na pracowników ochrony. Dał się poznać jako charyzmatyczny wykładowca prawa karnego, 
administracyjnego, cywilnego, a nawet Unii Europejskiej. Tęsknota za mundurem jednak wciąż dawa-
ła o sobie znać. Papis zaczął tak organizować swoje obowiązki zawodowe, by znaleźć czas na pracę 
społeczną w „biało-niebieskich” strukturach. To dzięki niemu Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 
Policyjnych do dziś prężnie działa. Na początku lat 90. zakładał nowe koła, organizował ludzi, promo-
wał idee integracji. I choć sceptycy wróżyli rychły koniec organizacji, kolejne pokolenia chętnie do niej 
dołączają. A Papis wciąż się wspina po szczeblach kariery. Od lat stoi na czele Zarządu Okręgowego 
SEiRP, a od ostatniego Zjazdu Krajowego jest wiceprezesem Zarządu Głównego, gdzie odpowiada za 
współpracę międzynarodową. Nie ma wątpliwości, że to jeszcze nie koniec. 
W dowodzie 80 lat, w duchu 18

Mimo natłoku obowiązków, Jan Papis nigdy nie zapomniał o swoich kolegach. Od 16 lat regularnie 
uczestniczy w „zlotach kryminalnych” w Niesulicach. Nigdy nie odmawia pomocy, a z jego ust nie zni-
ka uśmiech. Wiele razy udowodnił, że potrafi  pokonać każdą przeszkodę w życiu. Podczas emerytury 
jak mało kto umiejętnie godził obowiązki domowe przy chorej żonie, wykłady, pracę społeczną i swoje 
pasje – m.in. działkę. Skąd tyle siły? W horoskopie numerologicznym Jubilat jest JEDYNKĄ, co bez 
wątpienia nie przeszkodziło przeżyć 80 lat w takim tempie i z takim wdziękiem. 

Zbigniew Kobryń
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II MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA 
STRZELECKIE SŁUŻB MUNDUROWYCH

W dniach 22 – 23 czerwca na strzelnicy CWZS Zawisza w Bydgoszczy rozegrano II edycję Mię-
dzynarodowych Mistrzostw Strzeleckich Służb Mundurowych „UNIFORM SHOOTING 2013”. 
W zawodach startowało 25 drużyn reprezentujących różne formacje mundurowe i paramilitarne z kraju 
i z zagranicy. Celem mistrzostw była sportowa rywalizacja o najwyższe trofea, puchary i medale oraz 
integracja środowiska mundurowego bez względu na kolor munduru i stan aktywności zawodowej. 
Wszystkich łączyła miłość do strzelectwa. Zawody zorganizowali: Mundurowy Klub Motorowy Rze-
czypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych – Zarząd Główny oraz Fe-
deracja Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Strzał z armaty czarnoprochowej oznajmił, że dwudniowe zmagania zostały rozpoczęte. Przez cały 
czas rywalizacji panowała sympatyczna atmosfera, a wyniki osiągane przez zawodników były na wy-
sokim poziomie. Niewątpliwą atrakcją na zakończenie zawodów była konkurencja polegająca na strze-
laniu do tarczy prezydenta MKMRP. Zgodnie z przyjętą zasadą, tarczę miał otrzymać ten zawodnik, po 
którego strzale spadnie ona na ziemię. Wielu próbowało, dużo było celnych trafi eń, lecz tarcza dzielnie 
się trzymała i trzeba było przeprowadzić losowanie. Szczęśliwym zwycięzcą okazał się prezes ZG SEi-
RP Henryk Borowiński. Tarcze pozostałych organizatorów były licytowane. Trzeba przyznać, że ładnie 
się prezentowały i nic dziwnego, że było na nie tylu chętnych.

Miło poinformować, że w tak doborowym gronie strzelców reprezentacja Zarządu Okręgowego 
SEiRP w Słupsku zdobyła I miejsce w klasyfi kacji drużynowej i odebrała puchar prezesa Henryka 
Borowińskiego. W klasyfi kacji indywidualnej strzelania z pistoletu II miejsce zajął Andrzej Połeć z ZO 
SEiRP w Słupsku, a jego kolega z drużyny zajął III miejsce w strzelaniu z karabinka.

Puchary ufundowali: Za pierwsze trzy miejsca w klasyfi kacji indywidualnej – prezydent FSSMRP 
gen. dyw. w st. spocz. Adam Rębacz. Za pierwsze trzy miejsca w klasyfi kacji drużynowej – prezes ZG 
SEiRP Henryk Borowiński. Za pierwsze trzy miejsca w kategorii VIP – prezydent MKMRP Andrzej 
Woźniak. Za pierwsze miejsce w kategorii pistolet sportowy – marszałek województwa kujawsko-
pomorskiego Piotr Całbecki. Za pierwsze miejsce w kategorii karabinek sportowy – prezydent Byd-
goszczy Rafał Bruski.

Pozostałe puchary ufundowali: komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Krzysztof 
Zgłobicki, wojewódzki inspektor transportu drogowego Rafał Jankowski, komendant placówki Straży 
Granicznej w Bydgoszczy kpt. Monika Szczygieł, prezes ZW SEiRP w Bydgoszczy Roman Skrze-
szewski, prezes regionu MKMRP w Bydgoszczy Maciej Wołczek.

Lech Kazanecki
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SPOTKANIE INTEGRACYJNE
KOŁA Z WŁOCŁAWKA

Zarząd Koła SEiRP we Włocławku, na czele z prezesem Józefem Piaseckim, 7 czerwca zorgani-
zował piknik integracyjny dla swoich członków i sympatyków na terenie „Agrofarmy” Gołaszewo. 
Spotkanie uświetnił swoją obecnością prezes Zarządu Głównego Henryk Borowiński. Przybyli także 
zaproszeni goście z koła w Toruniu i Lipnie. W trakcie imprezy odbyły się konkursy sportowe: rzuty 
kręglami, lotkami do tarczy i piłką do kosza. Gospodarz obiektu na główną nagrodę jednego z kon-
kursów przeznaczył weekendowy pobyt dla dwóch osób na koszt „Agrofarmy”. Przy wspólnym 
obiedzie i symbolicznej lampce wina emeryci i renciści naszego Stowarzyszenia wspominali dawne 
czasy, wymieniali poglądy oraz żartowali. Biesiada połączona z zabawą taneczną trwała do późnych 
godzin nocnych. Apetyty i humory dopisywały, a zaproszeni goście chwalili kujawską gościnność. 

Kazimierz T arasek  
Zdjęcie Jan Dzięcielewski 

XIV SPOTKANIE INTEGRACYJNE W TORUNIU
W Forcie IV Twierdzy Toruń odbyło się coroczne spotkanie emerytów i rencistów policyjnych 

oraz członków ich rodzin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Było to już czternaste 
takie spotkanie zorganizowane przez Zarząd Koła SEiRP w Toruniu na czele z prezesem Ryszar-
dem Zaioncem. Imprezę objął honorowym patronatem marszałek województwa Piotr Całbecki. 

W spotkaniu uczestniczyło 110 osób, w tym torunianie, liczna grupa z koła Bydgoszcz–Szwe-
derowo i po kilku przedstawicieli z kół w Brodnicy, Chełmnie i Włocławku. Spośród zaproszo-
nych gości przybyli: prezydent Mundurowego Klubu Motorowego RP Andrzej Woźniak, zastępca 
komendanta miejskiego w Toruniu mł. insp. Stanisław Milarski, prezes zarządu wojewódzkiego 
naszego Stowarzyszenia Roman Skrzeszewski i prezesi czterech wymienionych kół.

Zabawa przy akompaniamencie zespołu wokalno-muzycznego trwała ponad sześć godzin. 
Przeprowadzono cztery konkursy, w których zwyciężyli: gra w boulle – Krystyna Sieradzka, rzut 
podkową – Ryszard Stangricki, strzelanie z łuku – Sławomir Berner i strzelanie z karabinka – 

KORESPONDENCI NAPISALI



28

Stanisław Wiórkowski. Po trzy osoby w każdym z konkursów uhonorowano nagrodami i dyplo-
mami. Ponadto odbył się konkurs karaoke, którego zwycięzców nagrodzono słodyczami. Była 
grochówka, potrawy z grilla, chleb ze smalcem i ogórkiem, owoce, słodycze, kawa i herbata. 
Wszystkim uczestnikom wręczono gadżety propagujące region kujawsko-pomorski, otrzymane 
z Urzędu Marszałkowskiego.

Podziękowania należą się wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę i zabawę oraz właś-
cicielowi obiektu i personelowi za gościnność i sprawną obsługę.

Janusz Dagow
Zdjęcie Jerzy Piotrowski

WYCIECZKA NA PODLASIE
Szkoda było wracać 50-osobowej grupie uczestników z wycieczki na Podlasie, zorganizowanej 

przez Koło SEiRP w Toruniu we współdziałaniu z Biurem Turystyki AMADEO w Bydgoszczy. Atrak-
cji starczyłoby na kilka eskapad. 

Po drodze do miejsca zakwaterowania w ośrodku „Nad Zalewem” w Wasilkowie k. Białegostoku 
było zwiedzanie klasztoru i podziwianie panoramy zakola Bugu z Góry Zamkowej w Drohiczynie – 
dawnej stolicy Podlasia i siedziby księcia Witolda; następnie Grabarki z Górą Krzyży, czyli prawosław-
nym sanktuarium i cudownym źródłem oraz zabytkowej cerkwi w Bielsku Podlaskim.

W drugim dniu zwiedzano z przewodnikiem stylowy sobór św. Trójcy w Hajnówce oraz nowo-
czesne Muzeum Przyrodniczo-Leśne Białowieskiego Parku Narodowego i Park Pałacowy z carskim 
dworem myśliwskim w Białowieży. Dużo atrakcji dostarczył spacer ścieżką edukacyjną „Żebra Żubra” 
i alejkami rezerwatu pokazowego zwierząt, gdzie podziwiano m.in.: żubry, łosie, tarpany i jeleniowate. 
W trakcie przejazdu w obie strony z okien autokaru oglądano chaty z charakterystycznymi dla tego 
regionu kolorowymi okiennicami.

Trzeci dzień stał pod znakiem autokarowo-pieszej wędrówki szlakiem polskich Tatarów. Zwiedza-
no czynne meczety w Kruszynianach i Bohonikach, gdzie z zainteresowaniem wysłuchano ciekawych 
pogadanek na temat tych obiektów oraz historii Tatarów w Polsce. Prelegenci (kruszyniański Tatar 
i imam w Bohonikach) wywarli duże wrażenie na uczestnikach. Atrakcjami pobytu w Kruszynianach 
było ponadto zwiedzanie mizaru, czyli tatarskiego cmentarza, oraz odwiedziny w „Tatarskiej Jurcie” 
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u Dżennety, gdzie wielu posilało się oryginalnymi potrawami tatarskimi. W drodze powrotnej w Supra-
ślu zwiedzano monumentalny monaster (cerkiew pw. Zwiastowania NMP). 

W niezapomniane atrakcje obfi tował również dzień czwarty. Na długo pozostanie w pamięci po-
nadgodzinny rejs statkiem po Kanale Augustowskim; tym samym statkiem, którym w czerwcu 1999 r. 
płynął papież Jan Paweł II. Malowniczy rejs z Augustowa zakończył się w Studziennej, gdzie zwie-
dzano sanktuarium z kaplicą poświęconą papieżowi oraz pomnik J.P.II. Niesamowite wrażenia to-
warzyszyły również przechadzce po obiektach i terenach zielonych zespołu pałacowego Branickich 
w Białymstoku, zwanego Wersalem Podlasia. W drodze powrotnej do Torunia było zwiedzanie Wil-
czego Szańca (kwatery Hitlera z przyległościami) w Gierłoży, a potem pięknego barokowego sanktu-
arium w Świętej Lipce.

Okazało się, że wycieczka była przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, a uczestnicy długo będą 
pamiętać jej atrakcje, a zwłaszcza naturalne piękno terenów Podlasia – regionu jeszcze dość dziewi-
czego, fascynującego i mało znanego. Uczestnicy zgodnie chwalili program wycieczki, wyżywienie, 
a zwłaszcza ognisko, wieczorne tańce i śpiewy. Ogromna w tym zasługa Witolda Szczuki – szefa Biura 
Turystyki AMADEO oraz kol. Mariana Wierzbowskiego z komisji rewizyjnej naszego koła, którzy ani 
przez chwilę nie pozwolili się nudzić wycieczkowiczom, wykazując zaangażowanie i dużą pomysło-
wość w zagospodarowaniu czasu wolnego. 

Janusz Dagow
Zdjęcie Jerzy Piotrowski

POSIEDZENIE ZW W GDAŃSKU 
27 sierpnia odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku zs. w Gdyni. 

Prezes ZW Jan Pietruszewski przywitał członków oraz zaproszonych gości: prezesa ZG Henryka 
Borowińskiego oraz byłego posła na Sejm RP Jerzego Zakrzewskiego – członka gdańskiego koła. 
Po przedstawieniu porządku zebrania, zreferował działania zarządu wojewódzkiego. Wiceprezes 
ZW Hieronim Brzozowiec omówił aspekty prawne projektowanych zmian emerytalno-rentowych 
w Policji. Skarbnik ZW Joanna Jarczak złożyła informację o realizacji opłat członkowskich. 
Uczestniczący w zebraniu prezes ZG Henryk Borowiński podziękował za zaproszenie i zapoznał 
zgromadzonych z działalnością zarządu głównego. Najważniejszym dla niego - jako prezesa – jest 
pomyślność i jedność Stowarzyszenia, a najwyższym dobrem jego członkowie. Zebranie podjęło 
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uchwały o przyznaniu: dyplomów, odznak „Za Zasługi dla SEiRP z Dyplomem” i Medalu XX lat 
Stowarzyszenia.

Henryk Kaźmierski 

 OGNISKO ŚWIĘTOJAŃSKIE 
22 czerwca Zarząd Koła SEiRP 

w Kościerzynie wspólnie z sołe-
ctwem Czarlino zorganizował So-
bótki w malowniczo położonym 
miejscu nad Jeziorem Wdzydzkim. 
W imprezie wzięło udział 25 człon-
ków Stowarzyszenia i ich rodzin oraz 
około 40 mieszkańców Czarlina. Po 
rozpaleniu ogniska najpierw zdjęcia, 
potem bigos z kiełbasą. Czas umilał 
dwuosobowy zespół kaszubski grają-
cy na akordeonach, więc rozpoczęły się tańce. W przerwach pieczenie kiełbasy i znów tańce. Spot-
kanie przewidziano do 23, ale rozochoceni uczestnicy bawili się jeszcze po północy. 

J. Landowski

WYCIECZKA DO CHODZIEŻY
34-osobowa grupa z Koła nr 1 SE-

iRP w Gorzowie Wlkp. wyruszyła na 
wycieczkę do pięknego zakątka Wiel-
kopolski, jakim jest ziemia pilska. Po 
drodze zwiedziliśmy malowniczo po-
łożone Ujście, leżące 10 km na połu-
dnie od Piły. Tu wiele obiektów archi-
tektonicznych pobudziło wyobraźnię 
i przeniosło nas w bardziej lub mniej 
odległe czasy. Zwłaszcza warto było 
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odwiedzić Kalwarię Ujską, wzniesiony na wzgórzach zespół kaplic przedstawiających sceny z Męki 
Jezusa z przełomu XIX i XX w. 

Kolejno, zgodnie z programem, zawitaliśmy do Chodzieży, której okolice często określane są mia-
nem Szwajcarii Chodzieskiej. Urozmaicona rzeźba terenu, jeziora, rzeczywiście miasto najładniej po-
łożone w Wielkopolsce. Chodzież jest miastem porcelany i porcelitu z długą tradycją, bo od 1852 r. 
Nie mogliśmy wejść do największej fabryki, ale udało nam się zwiedzić jeden z prywatnych zakładów, 
gdzie ku naszemu zdziwieniu wszystko wyrabiane jest ręcznie. Ciekawe, że obecny proces produkcji 
niewiele się różni od receptury chińskiej z początku VII wieku naszej ery. Najprzyjemniejszą chyba 
rzeczą były zakupy, najpierw w zwiedzanym zakładzie, a następnie w fi rmowym sklepie Fabryki Por-
celany. W ciągu godziny autokar zapełnił się kolorowymi pamiątkami z porcelany.

Z Chodzieży zawitaliśmy do jednej z największych atrakcji turystycznych w tym rejonie, jaką jest 
skansen w Osieku, jeden z oddziałów Muzeum Okręgowego w Pile. Można było obejrzeć zabudowę, 
narzędzia, sprzęty oraz przedmioty codziennego i odświętnego użytku w chłopskiej chacie i gospo-
darstwie, charakterystyczne dla wsi z pogranicza wielkopolsko-pomorskiego. Ciekawym dodatkiem 
jest cmentarzysko kultury wschodnio – pomorskiej, gdzie w specjalnych pawilonach prezentowane są 
groby ciałopalne pochodzące nawet sprzed 2000 lat. Przy słonecznej pogodzie, jaką mieliśmy podczas 
całej wycieczki, zwiedzanie i spacer po terenie skansenu były dużą przyjemnością. 

Po południu dotarliśmy do małej wsi Białośliwie, gdzie ma stację początkową zabytkowa kolej-
ka wąskotorowa, powstała w 1895 r., o najwęższym w Polsce rozstawie szyn. Dzisiaj, dzięki grupie 
pasjonatów – to czynny obiekt muzealny, gdzie można zobaczyć budynki stacji, wagonownię, a co 
najważniejsze, można odbyć podróż na kilkukilometrowej trasie. Obecnie na odcinku około 5 km jeź-
dzi lokomotywa spalinowa z czterema wagonikami. I taką właśnie kolejką mieliśmy okazję jechać. 
Było wszystko jak dawniej, czyli obsługa odpowiednio umundurowana, buchająca para, gwizd i ...ostre 
szarpanie na zakrętach. Szkoda, że coraz mniej wąskotorówek, bo to była wielka frajda przejechać się 
taką szybką strzałą.

Podróż tak specyfi cznym środkiem lokomocji wzmogła poczucie głodu. Dlatego po obejrzeniu za-
bytkowej wagonowni wyjątkowo zdyscyplinowanie ruszyliśmy do karczmy Pasibrzuch w Śmiłowie, 
należącej do rodziny Stokłosów, gdzie podobno dobrze i niedrogo karmią. Na miejscu wszystko oka-
zało się prawdą, a fantastyczne poczucie humoru obsługujących nas kelnerów zapamiętamy na długo. 
Tanie zakupy w fi rmowym sklepie znajdującym się obok karczmy i ostatni rzut oka na Piłę, 80-tysięcz-
ne miasto i stolicę regionu, gdzie niemal połowę obszaru stanowi zieleń, za to zabytków, podobnie jak 
w naszym mieście, niewiele.

Minął kolejny, miło wspólnie spędzony dzień, bogatszy o nowe wrażenia, zdjęcia i pamiątki z pięk-
nej i nieskażonej przyrody na ziemi pilskiej.

Wiesława Nićka

WYCIECZKA DO STARGARDU I OGRODU 
DENDROLOGICZNEGO W GLINNEJ

Kolejny nasz jednodniowy wypad – to kierunek Stargard Szczeciński i ogród dendrologiczny 
w Glinnej. Na podróż zdecydowało się 29 członków z Koła nr 1 SEiRP w Gorzowie Wlkp. Kto nie był, 
ten nie uwierzy, jak pięknym i pełnym zabytków jest to 70-tysięczne miasto. Pełne zieleni, ze wspania-
łym Parkiem Jagiellońskim i rzeką Iną wręcz nas zachwyciło. Największe wrażenie zrobiła n a nas XIII 
-wieczna Kolegiata Mariacka, uważana za jeden z najpiękniejszych ceglanych kościołów w Polsce. 
Choć nie była nigdy siedzibą biskupa, repre zentuje typ średniowiecznych katedr, wspaniale oświetlo-
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na, z imponującym gwiaździstym skle-
pieniem, pięknymi witrażami i i Kaplicą 
Mariacką w formie ośmioboku.

Po wyjeździe ze Stargardu zaj-
rzeliśmy do Morzyczyna, niewielkiej 
miejscowości letniskowej nad jeziorem 
Miedwie. Spacer nad brzegiem jeziora 
był bardzo przyjemny, bo miejsce pięk-
ne i zagospodarowane z pomysłem, ale 
czas naglił. A po kilkunastu kilometrach 
ukazał nam się zespół klasztorny w Koł-
baczu – najstarszy tego typu w Polsce. 
Stanowił miejsce życia opactwa Cyster-
sów od końca XII do XVI wieku. Dzięki ks. Andrzejowi zobaczyliśmy wielkość i piękno tego obiektu 
oraz poznaliśmy jego historię. Należy mieć nadzieję, że plany dotyczące renowacji i stworzenia tam 
pełnej, powstałej w 2008 r. Galerii Cysterskiej, będą realizowane. 

Następny przystanek to ogród dendrologiczny w Glinnej. Niewielki, o powierzchni 6 ha, ale bardzo 
interesujący, bo do dnia dzisiejszego udało się rozwinąć arboretum do ponad 800 gatunków odmian 
drzew i krzewów, a najstarsze z nich mają około 180 lat. Ogród utrzymuje się dzięki specyfi cznemu 
mikroklimatowi, stwarzającemu wyjątkowo korzystne warunki dla rozwoju wielu gatunków roślin, 
dla których inne tereny naszego kraju są za zimne. Spacerując, podziwialiśmy cudowne i niespotykane 
rośliny, większość w pełni kwitnienia, a magia tego miejsca prawie nas zaczarowała. Być może wró-
cimy tam jesienią, gdy obecna soczysta zieleń zamieni się w pełną gamę czerwieni i brązów, a kwiaty 
w nasiona i owoce. Dwie ostatnie godziny w ogrodzie spędziliśmy pod wiatą, gdzie na ruszcie komin-
ka upiekliśmy kiełbaski przywiezione aż z Gorzowa. Burzowa pogoda wciąż straszyła.

Ostatnim punktem programu wycieczki był krzywy las pod Nowym Czarnowem. Do tej przy-
rodniczej osobliwości spod tablicy z nazwą wsi doprowadziły nas...rury ciepłownicze. W sosnowym 
lesie na 16 arach rośnie około kilkuset sosen o osobliwym kształcie, które na wysokości 20-50 cm od 
ziemi wyginają się łukiem w kierunku północnym. Prawdopodobnie posadzono je w latach 30. XX w. 
I do dzisiaj nie wiadomo, co było przyczyną: czy celowe działanie człowieka, czy mechaniczne przy-
padkowe uszkodzenie. Faktem jest, że zdjęcia na tle krzywych sosen wychodzą wyjątkowo ciekawe.

Gorzów przywitał nas około godz. 20 bez deszczu. Widocznie zasłużyliśmy. 

Wiesława Nićka

XV LAT STOWARZYSZENIA
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Uroczystym posiedzeniem Zarządu Wojewódzkiego SEiRP we Wrocławiu zainaugurowano obcho-
dy 15-lecia założenia pierwszego koła Stowarzyszenia na Dolnym Śląsku. W posiedzeniu wzięli udział 
przedstawiciele lokalnej Policji oraz Zarządu Głównego na czele Henrykiem Borowińskim. 

Jubileuszową uroczystość uświetnił występ zespołu akordeonistów ze Szkoły Muzycznej w Jele-
niej Górze. Koncert zadedykowano założycielom Stowarzyszenia w Jeleniej Górze, między innymi 
Januszowi Cyrowi, Wacławowi Zarachowi i Mieczysławowi Zającowi. Uhonorowano ich dyplomami 
uznania i okolicznościowymi plakietkami. Historię koła przedstawił w zarysie Henryk Grotkiewicz. 
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Jubileusz stał się również okazją do podziękowań i wyróżnień za wieloletnią pracę dla prezesów kół 
oraz członków zarządu, którzy otrzymali dyplomy i upominki. Prezesowi Koła Nr 1 w Jeleniej Górze 
Leonowi Grzonkowskiemu wręczono odznakę „Za Wybitne Osiągnięcia dla SEiRP”. Okolicznościo-
wymi dyplomami oraz jubileuszowymi plakietkami uhonorowano także zaproszonych gości. Prezesi 
kół województwa dolnośląskiego zadeklarowali uroczyste obchody jubileuszu w swoich organizacjach.

W części merytorycznej posiedzenia prezes Henryk Grotkiewicz przedstawił dokonania zarządu 
wojewódzkiego w zakresie: pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej bądź do-
tkniętych skutkami zdarzeń losowych, organizacji wypoczynku i rekreacji, ochrony prawnej członków, 
współpracy z kierownictwem jednostek Policji, innych służb mundurowych, NSZZ Policjantów. Przy-
jęto również kierunki pracy na przyszłość.

Adam Różycki

KOŁO SEiRP W STRZELINIE
Z okazji Święta Policji delegacja Zarządu Głównego i Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Jeleniej 

Górze przybyła do Strzelina, aby zapoznać się z pracą koła i uroczyście wręczyć prezesowi puchar 
i dyplom za zwycięstwo w konkursie na „Najaktywniejsze Koło w Kraju”. 

Prezes ZG Henryk Borowiński i rzecznik prasowy Janusz Borowiński zwiedzili siedzibę koła 
w komendzie powiatowej, w której prezentowane są liczne eksponaty, a najstarsze pochodzą z okresu 
międzywojennego. Takiego dorobku nie powstydziłaby się niejedna sala tradycji komendy wojewódz-
kiej Policji. Nic dziwnego, że właśnie w siedzibie koła odbywa się zaprzysiężenie nowo przyjętych 
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funkcjonariuszy, uroczyste wręczanie broni, a także pożegnanie ze służbą. Oprowadzanie delegacji po 
komendzie zaczyna się od pomieszczenia koła, które jest salą tradycji strzelińskiej Policji. 

Sukces strzelińskiego koła ma źródło nie tylko w pracy organizacyjnej zarządu, lecz przede wszyst-
kim w aktywności szeregowych członków- tak twierdzi prezes Bronisław Białkowski. Wzorowa jest 
także współpraca z policjantami tutejszej komendy powiatowej. Emeryci są zapraszani na uroczystości, 
czego dowodem były tegoroczne obchody Święta Policji, na które licznie przybyli członkowie koła. 
W obecności policjantów i emerytów prezes Henryk Borowiński wyróżnił strzelińską organizację SE-
iRP pucharem i dyplomem. Komendant powiatowy mł. insp. Jacek Gałuszka w swym wystąpieniu 
podkreślił znaczącą rolę koła w środowisku policyjnym. 

Podczas spotkania z przedstawicielami zarządu wojewódzkiego delegacja ZG wyraziła uznanie 
dla działalności zwycięskiego koła, która powinna stać się wzorem dla innych. Wskazano również na 
konieczność założenia nowych kół w województwie.

Janusz Borowiński 

SŁONE SPOTKANIE ZE SMOKIEM
Koło SEiRP w Strzelinie wspólnie z członkami IPA już kolejny raz zorganizowali z okazji 

Dnia Dziecka wycieczkę dla dzieci do Wieliczki i Krakowa.
Wieliczka powitała uczestników dużym zachmurzeniem i deszczem. Nic to, bo 135 metrów 

pod ziemią deszcz nie był straszny. Trasa, jaką przemierzyli, ukazała sceny z życia kopalni i trud 
pracy średniowiecznych górników, a zarazem piękno wykonanych z soli rzeźb i fascynujący wi-
dok kaplicy św. Kingi. Była możliwość sprawdzenia się w uruchomieniu dźwigarów, co skrzętnie 
wykorzystano. Podziw dla trudów pracy, oddanie dla tradycji i wiary, to wrażenia, jakie wywieźli 
zwiedzający kopalnię soli w Wieliczce. 

Ciąg dalszy wycieczki to Kraków, który przywitał wycieczkowiczów też solidnym deszczem. 
Jednak zwiedzanie Rynku, Sukiennic i Wawelu wynagrodziło przemoczone kurtki i buty. Smok, 
choć mókł na deszczu, na dzieciakach zrobił ogniste wrażenie. W drodze powrotnej, co stało się 
tradycją, dzieciaki otrzymały pamiątki z Wieliczki i Krakowa. 

Wszyscy wrócili szczęśliwi i zadowoleni.
Adam Różycki
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Z WIZYTĄ U HRABINY COSEL
Kolejnym przedsięwzięciem integrującym członków kół SEiRP w Lubaniu i Zgorzelcu była czerw-

cowa wycieczka do Niemiec w region Saksonii Szwajcarskiej. Zwiedzanie rozpoczęło się od niezwy-
kle atrakcyjnego punktu widokowego Baszty – skalnej ambony o wysokości 305 metrów n.p.m. z jed-
nej z największych atrakcji widokowych i turystycznych Parku Narodowego Saskiej Szwajcarii w Gó-
rach Połabskich. Kolejnym punktem było Stolpen, gdzie uczestnicy zwiedzili zamek rozsławiony 
w XVIII w. przez metresę Augusta Mocnego, hrabinę Cosel, która była w nim więziona przez 49 lat. 
Jedna z zachowanych wież służyła jej za mieszkanie. W drodze powrotnej wycieczkowicze zwiedzali 
jeszcze miasta Bautzen i  Goerlitz, podziwiając ich starówki. Pogoda, humory i wrażenia z widoków 
dolnej Łaby spowodowały, że wszyscy wrócili do domów choć zmęczeni, to zadowoleni z wyjazdu.

Adam Różycki

10. ROCZNICA BOHATERSKIEJ ŚMIERCI 
SIERŻANTA GRZEGORZA ZAŁOGI

O tym, że służba policyjna jest szczególnie niebezpieczna, nie trzeba nikogo przekonywać. Po-
twierdzają to statystyki oraz nagłaśniane przez media wydarzenia, kiedy z rąk bandytów giną poli-
cjanci. Magdalenka, Będzin, Mikołajki, Nadarzyn, czy przystanek komunikacji miejskiej w Warszawie 
stały się symbolem takich tragicznych zdarzeń.

Ludzie w policyjnych mundurach giną w całym świecie, gdyż utrata zdrowia czy życia jest wpisana 
w ryzyko zawodu. Można postawić pytanie, jaka jest cena służby? Otóż ceną pełnionej służby są: de-
terminacja, ofi arność i poświęcenie.

Dzielę się refl eksją w 10. rocznicę bohaterskiej śmierci sierżanta Grzegorza Załogi, na cześć które-
go odbyły się uroczystości rocznicowe w Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie i w kościele pw. 
Świętej Trójcy. 

10 sierpnia 2003 r. około godziny 1.30, podczas ostatniej służby przed zaplanowanym urlopem, 
sierżant Grzegorz Załoga – policjant Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, podjął 
interwencję wobec sprawców najścia na mieszkanie i rozboju dokonanego na właścicielu. W pościgu 
za bandytami został śmiertelnie postrzelony. 
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Śmierć ta odbiła się echem w całym kraju. By-
łem wówczas komendantem powiatowym w Bę-
dzinie, jego przełożonym. Zabójstwo policjanta 
podczas służby to straszna sytuacja szczególnie dla 
najbliższych, ale także dla kolegów ze służby i prze-
łożonych, dla całego policyjnego środowiska. Moc-
no przeżyłem ją osobiście.

Grzegorz Załoga, mimo młodego wieku (23 
lata) i krótkiego stażu w służbie, należał do wzo-
rowych policjantów. Był wielokrotnie wyróżniany. 
Wchodził w skład pocztu sztandarowego Komendy 
Powiatowej Policji w Będzinie, co było honorowym 
zaszczytem i dużym wyróżnieniem dla policjanta. 
Ostatni raz w tej roli wystąpił podczas uroczysto-
ści z okazji Święta Policji na kilkanaście dni przed 
tragedią, która go spotkała. Pozostały pamiątkowe 
fotografi e, które przekazałem rodzicom Grzegorza. 

Bohaterska śmierć sierżanta Grzegorza Załogi dzięki staraniom społeczności policyjnej, władz sa-
morządowych miasta Będzina i innych instytucji została upamiętniona. Ufundowano i odsłonięto tabli-
ce pamiątkową w holu budynku Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. Jego imię nosi Szpital MSW 
w Katowicach oraz jedna z będzińskich ulic. Pośmiertnie sierżant Grzegorz Załoga został awansowany 
w stopniu policyjnym i odznaczony przez Prezydenta RP Medalem za Dzielność. W Komendzie Głów-
nej Policji w Warszawie na tablicy pamięci oraz w księdze pamięci umieszczono pamiątkowe wpisy.

Sprawca zabójstwa odsiaduje w więzieniu wyrok 25 lat pozbawienia wolności.
W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach jest obelisk oraz stała wystawa, jako hołd wszyst-

kim funkcjonariuszom Policji, którzy broniąc bezpieczeństwa i porządku publicznego na ziemiach wo-
jewództwa śląskiego oddali to, co najcenniejsze – swoje życie, wypełniając rotę ślubowania do końca. 

Zginęli, ale pozostała po nich wdzięczna pamięć rodzin, kolegów i społeczeństwa. Pamięć, którą 
musimy zachować na zawsze.

Cześć Ich Pamięci! 
Mieczysław Skowron 

JUBILEUSZ KOŁA W MYSŁOWICACH
I DZIEŃ SENIORA POLICYJNEGO

W restauracji „Centralna” w Mysłowicach odbyło się uroczyste spotkanie członków Koła SEiRP. 
Mimo wakacji przybyło ponad czterdzieści osób, aby uczcić 5. rocznicę utworzenia organizacji, a także 
po raz kolejny obchodzić Dzień Seniora Policyjnego.

Zebranych powitał prezes Mieczysław Skowron. Z gości przybyli: Edward Lasok – prezydent mia-
sta, Henryk Borowiński – prezes Zarządu Głównego SEiRP, Józef Krasucki – prezes Zarządu Woje-
wódzkiego SEiRP w Katowicach, podinsp. Dariusz Mendrela – przedstawiciel komendanta miejskiego 
policji, asp. sztab. Krzysztof Duda z zarządu mysłowickiego Koła NSZZ Policjantów oraz prezesi za-
przyjaźnionych fi rm: Stanisław Wszołek i Andrzej Tyblewski.

Obecnie Koło liczy 69 członków i w zgodnej ocenie władz Stowarzyszenia należy do najprężniej 
działających w województwie. Treścią tej działalności są nie tylko obchody ważnych świąt, nie tylko 
plenerowe spotkania, wycieczki, grzybobrania, ale podejmowanie istotnych inicjatyw. To tu zrodziła 
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się idea obchodzenie Dnia Seniora Policyjnego, pomysł nadania sztandaru dla śląskiej organizacji 
wojewódzkiej SEiRP. W rywalizacji kół, przeprowadzonej pod auspicjami ZG SEiRP, mysłowickie 
Koło zajęło III lokatę w województwie. Jego członkowie są aktywni na różnych forach: Mieczysław 
Skowron jest wiceprezesem ZW, Ewa Bryś – sekretarzem ZW, a Krzysztof Debudaj – członkiem Wo-
jewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Sam prezes Mieczysław Skowron jest człowiekiem wszechstronnych pasji i zainteresowań, po-
dobnie jak poeta Benedykt Kamiński, czy malarz Aleksander Tarka. W pracy społecznej wspomaga 
go żona Aniela oraz zarząd, prawie niezmieniony od początku, w którym wszyscy są aktywni, ale na 
szczególne wymienienie zasługują: wiceprezes Zdzisław Smolak, skarbniczka Irena Rembek i rzecznik 
prasowy Zbigniew Ziomka.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych kolegów. 
Wręczono wyróżnienia. Odznaką „Za Zasługi dla SEiRP z Dyplomem” uhonorowano: Stanisława 

Wszołka, Irenę Rembek i Aleksandra Tarkę. Dyplomami honorowymi ZG SEiRP: Teresę Smyrek, An-
drzeja Makowskigo, Janusza Masłowskiego, Benedykta Kamińskiego. Pamiątkowymi grawertonami 
wyrażono podziękowania dla: Marii Bończak, Aliny Skowron, Krzysztofa Debudaja, Zbigniewa Ziom-
ki, Piotra Brudka. Specjalne wyróżnienie spotkało Edwarda Dulińskiego za zaangażowanie w projekt 
ufundowania sztandaru dla zarządu wojewódzkiego stowarzyszenia.

Po okolicznościowych wystąpieniach goście wpisali się do prowadzonej systematycznie Kroniki 
Koła. Potem biesiadowano i bawiono się ma parkiecie w sposób, w jaki tylko emeryci potrafi ą się bawić.

Z okazji jubileuszu ukazał się również piękny folder. 
Adam K. Podgorski

Zdjęcie Zbigniew Ziomka

ZŁOTE GODY W MYSŁOWICACH
4 lipca w USC w Mysłowicach odbyła się ceremonia honorująca 50-lecia pożycia par małżeńskich. 

Wśród 18 par obchodzących złote gody byli Izabela i Benedykt Kamińscy. Benedykt Kamiński, współ-
założyciel i członek zarządu Koła SEiRP w Mysłowicach, wraz z małżonką Izabelą, odznaczeni zostali 
medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, przyjmując wiele szczerych i serdecznych życzeń od władz 
miasta, rodziny oraz przyjaciół z koła. Po uroczystości Benek chętnie odpowiedział na kilka pytań.
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Czy pamiętasz swój ślub i co w ciągu tych 50 lat 
małżeństwa najbardziej utkwiło Ci w pamięci?

Pamiętam doskonale tamtą sobotę, 29 czerwca 
1963 roku. Z Izą ślubowaliśmy sobie w mysłowi-
ckim USC. Była piękna, słoneczna pogoda, a sama 
ceremonia odbywała się w ścisłym gronie rodzin-
nym. Nazajutrz wyjechaliśmy na Pomorze Za-
chodnie, gdzie miałem zapewnioną pracę w PGR 
w Krępcewie, niedaleko Stargardu Szczecińskiego. 
Wyjeżdżając, jedyne co mieliśmy własnego – to 
siebie. Wszystkiego dorabialiśmy się od podstaw. 

Pamiętam wszystkie ważne zdarzenia, od dnia 
ślubu aż do dziś, wstąpienie do służby w KWMO w Szczecinie, urodziny naszych dzieci, czy też odej-
ście na emeryturę.
Zdradź receptę na długie i szczęśliwe wspólne pożycie małżeńskie.

Zdradzę! Nie ma żadnej recepty! Życie samo określa, jak wytrwać z drugą osoba i z rodziną, mimo 
napotykanych trudności i różnych niesprzyjających sytuacji. Należy brać życie jak ono biegnie i nie 
wyszukiwać problemów tam, gdzie ich nie ma. Ważne, aby budować zgodę w małżeństwie. Uśmie-
chem, dobrym słowem i... nieodłącznym buziakiem.
Czy łatwo jest godzić rozmaite sfery aktywności osobistej, twórczej i społecznej?

Jeżeli coś się robi z pasją, to jedno nie wyklucza drugiego. Od lat interesowałem się literaturą i ma-
larstwem. Stąd moje wiersze. A działalność społeczna w SEiRP sprawia mi dużą frajdę. Przebywając 
w towarzystwie ludzi dużo młodszych od siebie, czuję ich akceptację i uznanie tego co robię, co pro-
ponuję. To bardzo budujące. Życzyłbym wszystkim spełniania swych pasji w takim zakresie i w takich 
warunkach, jakie mam w domu i Stowarzyszeniu.
Jak wygląda codzienność emeryta policyjnego ze starego portfela?

Życie emeryta w ogóle, a w szczególności moje jest bardzo aktywne. Ze względu na przewlekłą 
chorobę żony przejąłem funkcję głowy i szyi rodziny. Zajmuję się gospodarstwem domowym, robię 
zakupy, gotuję, a w chwilach wolnych czynnie uczestniczę w życiu Stowarzyszenia.

Jako emeryt policyjny starego portfela żyję skromnie, a leczenie żony i związane z tym wydatki 
nauczyły mnie oszczędności. Nie narzekam, nie mam prawa narzekać, bo widząc otaczającą mnie rze-
czywistość jestem i tak w komfortowej sytuacji. Dzięki żonie i środowisku, mimo 72 lat, jestem pogod-
ny, pełen optymizmu i mam czas dla innych. Gdybym siedział zamknięty w przysłowiowych czterech 
ścianach, na pewno byłbym zgorzkniałym i gnuśnym starcem.
Gdybyś mógł cofnąć czas, czy jest coś, co chciałbyś zmienić w swoim życiu?

Jedyne, co chciałbym odmienić, to choroba mojej żony. Pragnąłbym, aby Inka chorująca od 29 lat 
była zdrowa, abyśmy jako emeryci mogli odbywać wspólne podróże. Poza tym myślę, że nie chciałbym 
niczego zmieniać. Byłem i jestem człowiekiem szczęśliwym, podejmowane przeze mnie decyzje były 
trafne i co najważniejsze – nie muszę się niczego wstydzić przed otoczeniem. Dziękuję losowi za to, że 
właśnie nie muszę sobie zadawać pytania: „Gdybym mógł cofnąć czas, to ...”.

– Ja też, oprócz choroby, niczego nie chciałabym zmieniać w swoim życiu – dodała Inka, żona Ben-
ka Kamińskiego. – Mam wspaniałego męża, który jest moją motywacją, wsparciem i podporą. Nieje-
den w takiej sytuacji, by nie wytrzymał. Cały czas uczę się od niego i wciąż jestem nim zafascynowana.
Dziękuję za rozmowę i gratuluję tego, co osiągnęliście dotychczas. Życzę Wam dużo zdrowia, 
pogody ducha oraz radości. Bądźcie dalej zawsze uśmiechnięci i szczęśliwi, a trzymając się za 
ręce idźcie dalej przez życie do kolejnych jubileuszy.

Zbigniew Ziomka
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TYCHY: 70. ROCZNICA LUDOBÓJSTWA
NA WOŁYNIU

W 70. rocznicę rzezi ludności polskiej na Wołyniu 
i w Małopolsce Wschodniej, w Tychach odbyły się uro-
czystości upamiętniające, zorganizowane wspólnie przez 
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich i Wojskową Komendę Uzupełnień. 

26 czerwca w kościele pw. św. Jana Chrzciciela odpra-
wiono mszę świętą w intencji ofi ar zbrodni. Uczestniczyła 
kompania honorowa, poczty sztandarowe, reprezentanci 
władz wojewódzkich i miejskich, służb mundurowych i or-
ganizacji pozarządowych oraz licznie młodzież szkół ponad-
gimnazjalnych. Przybyla delegacja tyskiego Kola SEiRP.

Po mszy odbył się apel poległych. Odczytano też ślu-
bowanie, że żyjący nigdy nie zapomną pomordowanych. 
Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali do bu-
dynku Zespołu Szkół nr 4, gdzie odbyła się sesja naukowo
-historyczna z udziałem prelegentów z ośrodków akademi-
ckich we Wrocławiu i katowickiego IPN.

W latach 1939-1947 na Kresach Wschodnich, wskutek 
pogromów wszczynanych przez ukraińskich nacjonalistów 
z OUN i UPA straciło życie ponad 200 tysięcy Polaków. Największa rzeź nastąpiła 11-12 lipca 1943 
r. Bandy OUN i UPA, napadły na około sto miejscowości, mordując w okrutny sposób dzieci, kobiety 
i starców. Setki ludzi spalono w kościołach i domach, a dzieci nabijano na sztachety w płotach.

Na pamiątkę tych okrutnych wydarzeń 11 lipca na cmentarzu w Tychach Wartogłowcu uroczyście 
złożono kwiaty i zapalono znicze. Licznie przybyli tyszanie wraz z władzami samorządowymi miasta.

Józef Hejczyk (red. AKP)
Zdjęcie Stanisław Duszyński

Z CIESZYNA NA DOLNY ŚLĄSK
Emeryci cieszyńskiego Koła wraz z członkami rodzin i zaprzyjaźnionymi osobami udali się na 

jednodniową wycieczkę autokarową do Wojsławic i Złotego Stoku w województwie dolnośląskim. 
W Wojsławicach skierowaliśmy się do Arboretum – Filii Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu 

Wrocławskiego, założonego w roku 1811. Na powierzchni około 12 ha zgromadzono ponad 8000 ga-
tunków i odmian roślin, pięknie kwitnące kwiaty, unikalne drzewa i krzewy. Można było również odpo-
cząć na ławkach w spokoju, wśród zieleni. Po obiedzie udaliśmy się w dalszą drogę, do kopalni „Złoty 
Stok”. Tam skorzystaliśmy z podziemnego spływu łódkami, niecodziennej atrakcji. Z przewodnikiem 
zwiedziliśmy sztolnię Gertruda wraz z Chodnikiem Śmierci, a w sztolni Górnej – przepiękny, jedyny 
w Polsce podziemny wodospad oraz Muzeum Minerałów. Pobyt w kopalni zakończyła przejażdżka 
podziemnym tramwajem. 

Do Cieszyna wróciliśmy w późnych godzinach wieczornych w dobrych humorach i zadowoleni. 
Józef Hanzel (AKP)

Zdjęcie Józef Żyła
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Z JASTRZĘBIAZDROJU
NA KRESY WSCHODNIE

Trzydziestu członków 
Koła SEiRP z Jastrzębia-Zdro-
ju wyruszyło w czterodniową 
wycieczkę na Ukrainę.

Po drodze zwiedziliśmy 
pięknie odrestaurowany za-
mek w Krasiczynie, podziwia-
jąc nie tylko jego wspaniałą ar-
chitekturę, ale też spożywając 
obiad w komnatach jadalnych. 
Po posiłku wraz z przewod-
niczką podziwialiśmy Przemyśl, przez brzydką pogodę, głównie z okien autokaru. Wstąpiliśmy na 
odnowiony dworzec kolejowy. Po zakwaterowaniu w hotelu „Gromada”, pogoda jednak ustabilizowa-
ła się, więc mogliśmy indywidualnie zwiedzać miasto. Podziwialiśmy Rynek z fontanną z niedźwie-
dziem, muzeum fajek i nie ominęliśmy pomnika Dzielnego Wojaka Szwejka. Całowaliśmy jego buty, 
ciągnęliśmy za nos i klepaliśmy po pagonach, by zapewnić sobie awanse i przychylność – jak głosi 
legenda. Nie omieszkaliśmy też posmakować miejscowych smakołyków w cukierni i kawiarni „Fiore”. 

Następnego dnia po wczesnym śniadaniu wyruszyliśmy w stronę Ukrainy. Odprawa na granicy 
poszła sprawnie. Przed południem dojechaliśmy do Lwowa, gdzie dołączyła do nas przewodniczka 
pani Zuzanna – Ukrainka, która studiowała w Poznaniu i mieszkała w Polsce 10 lat. Osoba obdarzona 
krasomówstwem i wiedzą o zabytkach nie tylko Lwowa, ale Krzemieńca, Oleska i Poczajowa.

Lwów – miasto założone w 1256 r. przez galicyjskiego księcia, już w XIV w. zostało zdobyte 
przez Kazimierza Wielkiego. Przechodziło różne koleje losu. W okresie międzywojennym było jed-
nym z czterech miast Polski wraz z Warszawą, Krakowem i Wilnem, wiodącym prym pod względem 
kultury i nauki. Zwiedziliśmy cmentarze: Łyczakowski i Orląt Lwowskich, wiele kościołów i cerkwi, 
podziwiając ich wystrój i architekturę. Wielkie wrażenie zrobiła na nas panorama Lwowa podziwiana 
z Kopca Unii Lubelskiej i przepiękny wystrój Opery Lwowskiej z widownią na 1000 miejsc. Zachwy-
caliśmy się także wspaniałym monumentem Adama Mickiewicza. 

W Krzemieńcu – miejscu narodzin Juliusza Słowackiego – zwiedziliśmy muzeum jego imienia 
oraz okolice Liceum Krzemienieckiego założonego przez Tadeusza Czackiego, Adama Czartoryskiego, 
Hugo Kołłątaja, będącego jedną z najważniejszych placówek oświatowych w XIX w. na zachodniej 
Ukrainie, z nieformalnym statusem uniwersytetu. Podziwialiśmy ruiny zamku na Górze Królowej Bony. 

Zamek w Olesku – własność i miejsce narodzin Jana III Sobieskiego. Zwiedziliśmy skrom-
ne jak na owe czasy komnaty. Upodobali go sobie młodzi małżonkowie jako plener zdjęciowy. 
Spotkaliśmy na zamku trzy takie pary – piękne, zakochane z wiarą w przyszłość. Życzyliśmy im 
spełnienia marzeń. 

Ławra Poczajowska – zespół prawosławnych budowli sakralnych ze złoconymi kopułami, lśnią-
cymi i widocznymi z wielu kilometrów, stanowiących najważniejsze sanktuarium zachodniej Ukrainy. 
Polacy porównują ją pod względem duchowym do Jasnej Góry. Jednym słowem piękna i stale rozbu-
dowywana.

Przepełnieni wrażeniami wracaliśmy do Polski. W pamięci pozostaną nam urokliwe Kresy Wschod-
nie, z ich historią, kulturą i zabytkami. Czy byliśmy tam ostatni raz? Chyba nie.

Eugeniusz Zabłocki
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Z JASTRZĘBIAZDROJU
DO KOTLINY KŁODZKIEJ

W ostatnie dwa dni czerwca 50. 
członków Koła SEiRP z Jastrzębia- 
Zdroju ruszyło na wyprawę do Kotliny 
Kłodzkiej. Wyruszyliśmy punktual-
nie z doświadczonym przewodnikiem 
z PTTK Włodzimierzem Niemcem.

Zatrzymaliśmy się w Otmucho-
wie, zwiedzając odrestaurowane ka-
mieniczki w Rynku, kościół świętych 
Mikołaja i Franciszka Ksawerego oraz 
zamek. Następny przystanek to Pacz-
ków – polskie Carcassonne. Wrażenie 
na oglądających robią potężne mury obronne, chroniące mieszkańców przed najazdem Tatarów. Wy-
jątkowe miasto, przepełnione zabytkami, z tajemniczym klimatem starych dziejów. W samo południe 
dojechaliśmy do Kłodzka. Idąc po trzynastowiecznym, najstarszym w Polsce kamiennym gotyckim 
moście świętego Jana doszliśmy do Rynku i górującej nad miastem twierdzy. Z jej górnych tarasów 
w pełnej słonecznej krasie oglądaliśmy zabytkowe kamienice i panoramę pięknych okolic. Zakwatero-
waliśmy się w OWR „RELAX” w Szczytnej. Po kolacji rozpoczęło się spotkanie integracyjne rodzin 
emeryckich naszego koła z okazji jego XX rocznicy powstania. Piękna pogoda i smakołyki z grilla 
własnoręcznie opiekane oraz rodzinna atmosfera sprzyjały wspaniałej zabawie.

Następnego dnia rozpoczęliśmy zwiedzanie od Dusznik-Zdroju, następnie zaliczyliśmy Kudowę 
Zdrój wraz z kaplicą czaszek w Czermnej. Nie ominęliśmy ruchomej szopki, dzieła samouka Fran-
tiska Stepana z początku XX wieku. Mimo upływu lat wszystko w niej działa sprawnie i jest wielka 
atrakcją nie tylko dla dzieci. Drogą Stu Zakrętów udaliśmy się do Radkowa, aby zwiedzić Szczeliniec 
Wielki w Parku Narodowym Gór Stołowych, należących do Korony Gór Polskich, z rezerwatem krajo-
brazowym i tarasami widokowymi. Trochę znużeni wspinaczkami pojechaliśmy do Wambierzyc, aby 
zobaczyć bazylikę Matki Boskiej Wambierzyckiej i wstąpić do Mariana Garncarskiego „Sołtysa” – pa-
sjonata, który przez całe życie gromadził eksponaty związane z dawnym życiem i pracą ludzi regionu. 
Cała wystawa została podzielona na kilkanaście działów, wśród których wyróżniają się: zbiór żelazek, 
wystawa maszyn i urządzeń rolniczych, wyposażenie domostw i warsztatów, rzeźby, wystawa minera-
łów, ekspozycja poświęcona dawnemu szkolnictwu, czy wreszcie rekonstrukcja chodnika górniczego. 

Przepełnieni wrażeniami i zmęczeni wróciliśmy do domów, choć jeszcze w autokarze snuliśmy 
plany kolejnych wycieczek. Czy pojedziemy? Na pewno! 

Eugeniusz Zabłocki (AKP)

CZESKOPOLSKIE ZAWODY W DARTA
12 czerwca w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym Czeskiej Policji w Ostrawie odbył się indywidu-

alny turniej rzutów do tarczy o Puchar Przechodni Prezesa Weteranów Policji Czeskiej Województwa 
Ostrawskiego. Zawodnicy walczyli w 10 konkurencjach.

W zawodach uczestniczyło czterech emerytów policyjnych z Koła SEiRP z Jastrzębia-Zdroju. Na 
uwagę zasługuje fakt, że w dyscyplinie sportowej jeszcze mało popularnej w naszym kraju – członek 
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jastrzębskiego Koła, Józef Szmidt, zajął III miejsce, zdobywając brązowy medal i miniaturkę pucharu 
przechodniego. 

Przed zawodami Ryszard Wiśniewski, prezes koła w Jastrzębiu Zdroju, wręczył Bedřichowi Fiali – 
prezesowi Weteranów Policji Województwa Ostrawskiego, oraz Jaroslavowi Tomkowi koordynatorowi 
ds. kontaktów, dyplomy uprawniające do noszenia odznak honorowych. Odznaczenia nadano uchwałą 
Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach za dotychczasową aktywną współpracę i pozytywne 
międzysąsiedzkie kontakty członków i ich rodzin. 

Podsumowanie zawodów i ogłoszenie wyników odbyło się w godzinach wieczornych w licznej 
grupie zawodników i ich rodzin, przy muzyce, grillowaniu i czopowanym piwku. 

Ustalono, że w przyszłym roku polscy i czescy emeryci zorganizują wspólną wycieczkę do Szwecji.
Na podstawie relacji Ryszarda Wiśniewskiego: AKP

WYCIECZKA KOŁA Z OPATOWA
Zarząd Koła Stowarzyszenia Eme-

rytów i Rencistów Policyjnych w Opa-
towie pod przewodnictwem Dariusza 
Dudy zorganizował dla swoich członków 
i ich rodzin autokarową wycieczkę kra-
joznawczą do Kazimierza Dolnego n. 
Wisłą. Do udziału w imprezie zaproszo-
no również koleżanki i kolegów z sando-
mierskiego koła. Uczestnicy wycieczki 
zwiedzili z przewodnikiem malownicze 
miasto, zapoznali się z jego historią. Z Góry Trzech Krzyży (nazwa pochodzi od trzech krzyży stoją-
cych na szczycie na pamiątkę zarazy, która spustoszyła miasto na początku XVIII wieku) podziwiali 
piękną panoramę miasta z Rynkiem i jego renesansowymi kamieniczkami. Następnie udali się do leś-
niczówki w Karsach k. Ożarowa, gdzie przy muzyce, śpiewie i wspomnieniach zajadali się kaszanką 
i kiełbasą z grilla. Pogoda dopisała, więc zadowoleni, pełni wrażeń wróciliśmy do swoich domów.

Elżbieta Łukawska

WYWIAD Z ANDRZEJEM CZOPKIEM
PREZESEM ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE 

Jakie jest Twoje hobby? 
Od najmłodszych lat interesowałem się piłką nożną, a od 1962 roku do dzisiaj pasjonuję się 

fi latelistyką, posiadam bogate zbiory.
Jakiej muzyki słuchasz? 

Jak każdy człowiek w moim wieku, muzyki rozrywkowej lat 60. i 70.
Ulubiony wykonawca?

Irena Jarocka, Mieczysław Fogg.
Jaką literaturę czytasz?

Autobiografi e, wspomnienia z I i II wojny światowej.
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Ulubiona książka?
Nie mam ulubionej książki

Ulubiony fi lm?
Ktoś może uzna to za niepoważne, ale serial „Czterej pancerni 

i pies”. Uzasadniam to także tym, że przeżyłem przygodę „pancernia-
ka”, ponieważ w latach 1959-61 pełniłem służbę w wojskach pancer-
nych, gdzie byłem mechanikiem-kierowcą w czołgu T-34.
Ulubiona aktorka?

Pola Raksa.
Czy uprawiasz, bądź uprawiałeś sport?

Poza zajęciami wf w szkole i zajęciami sportowymi w Akademii 
Spraw Wewnętrznych, to wyczynowo nie uprawiałem żadnego sportu. 
Komu kibicujesz?

Jako sądeczanin od najmłodszych lat do dzisiaj kibicuję Sandecji Nowy Sącz, a z racji obowiąz-
ków społecznych podczas służby w KWMO w Krakowie, do dzisiaj -Wiśle Kraków. W latach 1986-
1991 pełniłem funkcję wiceprezesa TS Wisła Kraków, a krótko przed odejściem na emeryturę – funk-
cję prezesa.
Dlaczego zostałeś milicjantem?

Po ukończeniu Technikum Kolejowego w Olsztynie i odbyciu służby wojskowej powróciłem do 
Olsztyna, gdzie szwagier mojego brata Józefa, pełniący służbę w KBW w Olsztynie, zaproponował 
mi wstąpienie do służby w Milicji Obywatelskiej, ja zgłosiłem akces i... tak zostałem milicjantem. 
Przebieg służby?

Służbę rozpocząłem 01.03.1962 roku początkowo w dochodzeniówce, a następnie jako inspek-
tor w Wydziale Kadr KWMO w Olsztynie. W tym czasie pełniłem służbę z Lucjanem Kołodziej-
czykiem, byłym prezesem ZW SEiRP w Olsztynie. W czasie służby wojskowej w Centrum Badań 
Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku poznałem dziewczynę o imieniu Ewa, która od 50 
lat jest moją żoną. 1 lipca 1963 r. przeniosłem się do służby w KWMO w Warszawie, gdzie konty-
nuowałem pracę w kadrach. W latach 1974-77 studiowałem w Akademii Spraw Wewnętrznych, a po 
jej ukończeniu pracowałem w Departamencie Kadr MSW. W 1986 r. podjąłem służbę jako zastępca 
szefa WUSW w Krakowie, skąd 8 czerwca 1990 roku przeszedłem na emeryturę. 
 Czy pamiętasz swój pierwszy dzień w milicji?

Nie był jakiś szczególny. Przeprowadzałem rozmowy z nowo wstępującymi do MO, przepro-
wadzałem tzw. selekcję naboru wstępujących.
Czy pamiętasz ostatnie dni służby?

Odchodziłem w czasie transformacji ustrojowej, wszystko wtedy zaczynało być nowe, nowe prze-
pisy, nowa odpowiedzialność, itp. Ale nie chodziło o obawę przed nowatorstwem, lecz o chęć zrobie-
nia miejsca młodszym, a posiadając przy tym pełną wysługę emerytalną – odszedłem na emeryturę.
Jak sobie wyobrażałeś życie na emeryturze?

Z racji pełnienia obowiązków służbowych współpracowałem z Radą Wojewódzką Klubu 
Emerytów i Rencistów przy Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Krakowie. A byli 
tam m.in. Władysław Niedbała, Władysław Majzner, którzy są aktywni do dziś, więc chciałem 
i miałem zamiar podjąć działalność na rzecz emerytów i rencistów RSW. 
Jak się miały wyobrażenia do rzeczywistości? 

Moje wyobrażenia sprawdziły się, bowiem na rzecz emerytów i rencistów pracuję do dnia 
dzisiejszego.
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Czym zająłeś się po przejściu na emeryturę?
Przede wszystkim pracą społeczną na rzecz naszego środowiska, ale jeszcze bez przynależności 

do Stowarzyszenia. Wykorzystywałem w tym celu moją wiedzę, a jak trzeba było, to i „znajomości”.
Kiedy wstąpiłeś do Stowarzyszenia?

22 maja 1996 roku.
Jakie funkcje pełniłeś w Stowarzyszeniu?

Od czerwca 1997 r. zostałem prezesem SEiR RSW RP w Krakowie i funkcję tę pełnię do dziś. 
Od 1998 roku byłem członkiem prezydium, a od 2006 do 2010 roku wiceprezesem ZG SEiRP 
oraz przewodniczącym Kapituły Odznaki „Za Wybitne Zasługi dla SEiRP”.
Twoja organizacja należy do najlepszych: jest najliczniejsza i należy do niej co czwarty emeryt 
policyjny w Małopolsce. Czy możesz zdradzić tajemnicę sukcesu?

Jest prawdą, mówiąc nieskromnie, że osiągnęliśmy sukces, ale ciężko na niego pracowaliśmy przez 
wiele lat. Główną tajemnicą naszego sukcesu jest dobra współpraca z komendantami wojewódzki-
mi Policji, m.in. z nadinsp. Eugeniuszem Szczerbakiem, Bogusławem Strzeleckim, Andrzejem Woź-
niakiem, Andrzejem Rokitą i aktualnym – Mariuszem Dąbkiem oraz komendantami powiatowymi. 
Dużo zawdzięczamy byłemu ministrowi Krzysztofowi Janikowi, który poprzez wydanie rozporzą-
dzenia MSW o działalności Stowarzyszenia na terenie jednostek MSW zaktywizował funkcjonowa-
nie kół. Należałoby w tym miejscu przypomnieć, że „zapalnikiem” do wydania tego rozporządzenia 
było spotkanie Krzysztofa Janika z małopolskim zarządem wojewódzkim i prezesami zarządów kół 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów RSW RP oraz kierownictwem komendy wojewódzkiej Poli-
cji w Krakowie, komendantami miejskimi i rejonowymi Policji województwa małopolskiego, które 
odbyło się w Tarnowie 25 lutego 2002 roku. Z ramienia władz centralnych Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów RSW RP w obradach brał udział Lechosław Bartosiak – prezes ZG i Jerzy Żyżelewicz. 
Głównym inicjatorem spotkania, a także późniejszego rozporządzenia był Wiesław Lipkowski – pre-
zes tarnowskiego koła, aktualnie I wiceprezes ZW SEiRP w Krakowie. Ponadto bardzo duży wpływ 
na osiągnięcie obecnego statusu województwa małopolskiego ma ciężka praca prezesów i aktywność 
działaczy poszczególnych kół. 
Jakich rad możesz udzielić naszym działaczom?

Należy podejmować współpracę i rozmawiać ze wszystkimi członkami Stowarzyszenia, ale 
najwyższy czas angażować do pracy w zarządach wszystkich szczebli coraz młodszych emery-
tów, co udaje się nam robić od dłuższego już czasu.
Co uważasz za swój największy życiowy sukces?

Moim największym życiowym sukcesem jest całokształt mojej kariery zawodowej, co przeja-
wiło się docenieniem mnie przez władze i samorządy, m.in. Krakowa, Olsztyna i Gdańska – po-
przez wyróżnienie mnie: Odznaką Honorową „Zasłużony dla Warmii i Mazur” (1983), Odznaką 
Honorową „Zasłużony dla Ziemi Gdańskiej” (1985), Złotym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” 
(1985), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1986), Odznaką Honoris Gratia nada-
ną przez prezydenta Krakowa (2010). Władze Stowarzyszenia doceniły mnie Krzyżem Ofi cerskim 
Orderu Odrodzenia Polski (2006), Odznaką „Za zasługi z Dyplomem” oraz „Za Wybitne Zasługi”, 
a w listopadzie 2011 roku wpisany zostałem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla SEiRP.
A największy sukces w Stowarzyszeniu?

Powołanie do życia struktur Stowarzyszenia we wszystkich jednostkach Policji w woj. ma-
łopolskim. Mamy koła we wszystkich powiatach. Jesteśmy najliczniejszą organizacją w kraju – 
liczymy ponad 3400 członków. Byliśmy także prekursorami Porozumienia Służb Mundurowych, 
które podpisaliśmy już w 2000 roku.
Jakie są atuty naszej organizacji?
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Jestem przekonany, że największym atutem Stowarzyszenia jest jego rozpoznawalność, autory-
tet oraz uznanie we władzach Policji, jednostek administracji państwowej i samorządowej, co prze-
jawia się m.in. zapraszaniem na uroczystości oraz spotkania państwowe, samorządowe i resortowe.
A jakie słabości?

Największą bolączką jest „starzenie się” kadry kierowniczej w poszczególnych ogniwach, 
a także nienadążanie za nowościami cywilizacyjnymi, np. praca na komputerze, komunikacja 
z wykorzystaniem Internetu, itp.
Co było i co jest największym osiągnięciem Stowarzyszenia?

Dużym osiągnięciem było uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego i możliwość 
odpisu 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia oraz rozbudowanie programu ubezpiecze-
niowego „Emeryt 2009”, w którym Małopolska jest największym udziałowcem.
Jakie powinny być Twoim zdaniem priorytety Stowarzyszenia w tym roku?

Przygotowanie się do sprawnej kampanii sprawozdawczo-wyborczej zarówno na szczeblu woje-
wódzkim, jak i krajowym. Zintensyfi kowanie wysiłków mających na celu poszerzenie grona człon-
ków i sympatyków Stowarzyszenia, którzy zadeklarują w 2014 roku odpis 1% podatku na naszą rzecz. 
Zabieganie o stały wzrost liczby członków, ale nie jest to zadanie tylko na dziś, ale na przyszłe lata.
A w przyszłości?

Dążenie do stworzenia nowoczesnego Stowarzyszenia, jego pozytywnego wizerunku, co 
przyciągnęłoby jeszcze większe rzesze członków. Wprowadzanie nowości technologicznych i cy-
wilizacyjnych, które dla młodszych pokoleń nie są żadnymi nowościami, ale zwykłymi urządze-
niami codziennego użytku, ale jakże ułatwiającymi funkcjonowanie organizacjom i instytucjom.

Dziękuję za interesujące informacje i życzę Ci w imieniu czytelników dużo zdrowia, samych 
sukcesów w pracy dla Stowarzyszenia i szczęścia w życiu osobistym.

Janusz Borowiński

HISTORIA MAŁOPOLSKIEGO 
STOWARZYSZENIA

9 sierpnia 1990 r. do przewodniczącego Rady Wojewódzkiej KEiR przy WUSW w Krakowie 
wpłynęło pismo informujące o powołaniu Krajowego Komitetu Założycielskiego (KKZ) SEiR 
RSW RP z apelem, o podjęcie działań zmierzających do powołania SEiR w województwie kra-
kowskim. Niemal trzy tygodnie później zwołano spotkanie Prezydium Rady Klubu wraz z prze-
wodniczącymi istniejących KEiR regionu krakowskiego i uznając za zasadny apel KKZ – powo-
łano Wojewódzki Komitet Założycielski (WKZ) SEiR w Krakowie, powierzając mu organizację 
kół na terenie województwa krakowskiego do czasu zwołania zjazdu wojewódzkiego. W jego 
skład weszli: Władysław Niedbała – przewodniczący, Władysław Szwajca – wiceprzewodni-
czący, Eugeniusz Sobesto – skarbnik, Aniela Lulek – sekretarz, Władysław Majzner – członek. 
W spotkaniu Prezydium Rady Klubu udział wzięli także: Stefan Banaszek, Stanisław Bargieł, 
Stanisław Batko, Stanisław Bębenek, Józef Kluba, Henryk Koprowski, Michałek, Roman Pach, 
Stanisław Rychel, Stanisław Rząd, Zbigniew Szczerek, Wacław Wyczesany, Józef Zdebelak. 
W wyniku podjętych działań przez WKZ, w okresie od 1.09. do 14.11.1990 r. tj., do dnia I Zjazdu 
Wojewódzkiego, na terenie województwa krakowskiego zorganizowano 8 kół o łącznej liczbie 
384 członków. 
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14 listopada 1990 r. w KWP w Krakowie odbył się I Zjazd Delegatów SEiR RSW RP, w któ-
rym udział wzięło 40. spośród 57 wcześniej wybranych delegatów. Z ramienia kierownictwa KWP 
Kraków udział wziął Zenon Śliwa – zastępca komendanta wojewódzkiego. Zjazd dokonał wyboru 
władz. W skład Prezydium ZW SEiR weszli: Stanisław Leśniak – prezes, Władysław Majzner i Wła-
dysław Szwajca – wiceprezesi, Aniela Lulek – sekretarz, Janina Dziechciowska – skarbnik, człon-
kowie: Władysław Niedbała, Józef Spisak, Adam Chrząstek i Wiktor Kibitlewski. Ponadto do ZW 
weszli: Franciszek Gawron – prezes Koła Kraków – Wschód, Stefan Banaszek – prezes Koła Kra-
ków – Zachód, Eugeniusz Sobesto – prezes Koła Kraków – Centrum, Mieczysław Płaczek – prezes 
Koła w Myślenicach, Józef Kluba – prezes Koła w Krzeszowicach, Wacław Wyczesny – prezes Koła 
w Wieliczce, Stanisław Wypchło – prezes Koła Kraków OP, Zbigniew Szczerek – prezes Koła Kra-
ków – KWP. Wybrano WKR w składzie: Stanisław Starowicz – przewodniczący, Stanisław Skowron 
– wiceprzewodniczący, Stanisław Wypchło, Janina Gruszczyńska i Józefa Łozińska – członkowie. 
Delegatami na Krajowy Zjazd SEiR zostali: Stanisław Leśniak, Władysław Majzner, Władysław 
Niedbała, Janina Gruszczyńska, Stanisław Wypchło, Zbigniew Szczerek, Kazimierz, Jan Ryś. 

20 października 1993 r. Stanisław Leśniak ze względu na zły stan zdrowia zrezygnował z pełnie-
nia funkcji prezesa i tego samego dnia został nim Mieczysław Florek. W czerwcu 1997 r., po śmierci 
Mieczysława Florka, prezesem został Andrzej Czopek, który funkcję tę sprawuje do dzisiaj. W lipcu 
1999 r. wydano pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego Małopolskiego ZW SEiR. Opracował 
go zespół redakcyjny w składzie: Władysław Majzner – wiceprezes ZW, Józef Król – członek ZW. 

27 października 2000 r. w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Krakowie odbyło się posiedze-
nie członków ZW SEiR z przedstawicielami wojskowych związków emeryckich. Wspólnym po-
stanowieniem powołano do życia Porozumienie Stowarzyszeń Wojskowych i Weteranów Wojska 
Polskiego oraz Resortu Spraw Wewnętrznych w Krakowie. Objęło ono następujących sygnatariuszy: 
Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Ofi cerów Rezerwy Wojska Polskiego (Stanisław Majste-
rek), Małopolski Związek Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego (Stefan Gondek), SEiR RSW RP 
(Andrzej Czopek), Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego (Józef Brudnicki), Związek 
Polskich Spadochroniarzy Oddział Kraków (Stanisław Balawander), Wojewódzka Rada „Synów 
Pułku”, Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa” (Wanda Słoboda). 

W dniach 11–12 października 2002 r. w Legionowie odbył się IV Krajowy Zjazd SEiR. Pod-
czas obrad, postanowieniem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Krzyżem Ofi cerskim 
Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Andrzej Czopek. Dekoracji dokonał generalny in-
spektor Antoni Kowalczyk – komendant główny Policji. 26 lipca 2003 r. na Rynku w Krakowie 
odbyły się centralne uroczystości Święta Policji. Uznaniem władz resortu spraw wewnętrznych 
dla działań małopolskiego Stowarzyszenia było odznaczenie srebrnym medalem „Za Zasługi dla 
Policji” działacza małopolskiego ZW SEiR Władysława Majznera. Dekoracji dokonał Krzysztof 
Janik – minister SWiA, a do gratulacji dołączył gen. inp. Antoni Kowalczyk. 

W dniach 19–21 listopada 2006 r. w Białobrzegach odbył się V Krajowy Zjazd SEiR RSW RP. 
Z małopolskiego ZW do Prezydium ZG wybrano jako wiceprezesa Andrzeja Czopka, a jako członka 
ZG Stanisława Smolenia. Wiceprzewodniczącą GKR została Józefa Łozińska. 28 maja 2010 r. odbył 
się VI Wojewódzki Zjazd SEiRP w Krakowie. Do Prezydium ZW zostali wybrani: Andrzej Czopek 
– prezes, Wiesław Lipkowski – I wiceprezes, Edward Wierzejski i Jan Kaczmarczyk – wiceprezesi, 
Józefa Łozińska – skarbnik, Wiesława Zawadzka-Windak – sekretarz, członkowie: Jan Fabiański, 
Stanisław Smoleń, Jerzy Krawczyk, Janusz Dziedzic, Piotr Styczyński – rzecznik prasowy. Ponad-
to do składu prezydium zaproszono Władysława Majznera – Honorowego Wiceprezesa oraz Irenę 
Kawalec – Honorowego Sekretarza. Do WKR zostali wybrani: Stanisław Kliś – przewodniczący, 
Mieczysław Tomczyk – wiceprzewodniczący, Róża Godyń – sekretarz. 

16 października 2010 r. w Garnizonowym Klubie Ofi cerskim w Krakowie odbyły się uroczy-
ste obchody jubileuszu X-lecia Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych 
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Województwa Małopolskiego. Udział w nich wzięli m.in.: płk Krzysztof Kondrat – szef Wo-
jewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, Zdzisław Czarnecki – wiceprezydent Federacji 
Porozumienia Służb Mundurowych RP, Zdzisław Pietryka – skarbnik ZG SEiRP, Andrzej Czopek 
– prezes ZW SEiRP w Krakowie, insp. Andrzej Rokita – MKWP w Krakowie. 

Trochę statystyki. W listopadzie 1990 r. Stowarzyszenie województwa krakowskiego liczyło 384 
osób. W jubileuszowym 2000 r. do małopolskiego Stowarzyszenia należało 1476 członków, w tym 
grupa ponad 260 osób wyróżniającego się aktywu w 21 kołach. W połowie 2013 r. małopolska orga-
nizacja liczy 26 kół skupiających ponad 3400 członków, w tym 171 wspierających i 152 seniorów. 

Piotr Styczyński

HISTORIA TARNOWSKIEGO KOŁA
8 listopada 2000 roku w Tarnowie, pod patronatem Józefa Jedynaka – komendanta miejskiego 

Policji w Tarnowie, odbyło się zebranie organizacyjne z udziałem kilkudziesięciu emerytów i ren-
cistów MSWiA. Z ramienia Zarządu Wojewódzkiego SEiR RSW RP w Krakowie wzięli w nim 
udział: prezes Andrzej Czopek, wiceprezes Władysław Mąjzner, członek prezydium Zygmunt Majka. 
Przedstawiciele zarządu wojewódzkiego zapoznali zebranych z celami, założeniami i zadaniami Sto-
warzyszenia, z bieżącą sytuacją środowiska emerytów i rencistów mundurowych, wręczyli „Statut 
Stowarzyszenia”, który wzbudził nadzwyczaj duże zainteresowanie, oraz „Biuletyny Informacyjne” 
wydawane przez zarząd wojewódzki i główny.

15 lutego 2001 roku odbyło się walne zebranie założycielskie Koła SEiR RSW RP w Tarnowie. 
W głosowaniu jawnym wybrano zarząd koła, w skład którego weszli: Wiesław Lipkowski – pre-
zes, Stanisław Cochara – wiceprezes ds. organizacyjnych, Stanisław Duch – wiceprezes ds. leczni-
ctwa i spraw socjalnych, Anna Walkowicz – sekretarz, Edward Pogoda – skarbnik oraz członkowie: 
Lucyna Błoniarz, Marian Piejko, Tadeusz Ożga, Marian Sarkowicz, Jan Skołucki, Stanisław Stach. 
W skład komisji rewizyjnej zostali wybrani: Jerzy Krawczyk – przewodniczący, Stanisław Trojan 
– wiceprzewodniczący, Zdzisław Adamczyk – sekretarz, członkowie: Jerzy Klaja i Adam Kotyza. 
W dyskusji głos zabrał Andrzej Czopek, Władysław Mąjzner i Zygmunt Majka którzy zapoznali ze-
branych z dokonaniami zarządu wojewódzkiego. Józef Jedynak zauważył możliwość wykorzystania 
byłych funkcjonariuszy przy wspieraniu działań Policji. Na zakończenie Andrzej Czopek wręczył 
legitymacje członkowskie tym zebranym, którzy już wcześniej wypełnili deklaracje. Na zebraniu 
deklaracje podpisało 84 emerytów i rencistów.

25 lutego 2002 roku w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tar-
nowie odbyło się spotkanie ministra spraw wewnętrznych i administracji Krzysztofa Janika z ma-
łopolskim zarządem wojewódzkim i prezesami kół Stowarzyszenia, kierownictwem KWP w Kra-
kowie, komendantami miejskimi 
i powiatowymi Policji województwa 
małopolskiego. Z ramienia władz 
centralnych Stowarzyszenia Emery-
tów i Rencistów RSW RP w obra-
dach brali udział: Lechosław Barto-
siak – prezes ZG i Jerzy Żyżelewicz 
– przewodniczący Porozumienia 
Sto warzyszeń Emerytów i Renci-
stów oraz Związków Zawodowych 
Służb Mundu rowych RP. W obra-
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dach udział wzięli także: poseł Wiesław Woda – wiceprze wodniczący sejmowej Komisji Admini-
stracji i Spraw Wewnętrznych, poseł Andrzej Skrzyński, insp. Eugeniusz Szczerbak – małopolski 
komendant wojewódzki oraz jego zastępcy: insp. Stanisław Molik i insp. Jan Leśniak, a ponadto insp. 
Andrzej Czop – komendant miejski w Krakowie. Honorowym gościem był podkarpacki komendant 
wojewódzki insp. Józef Jedynak oraz powołany tego dnia na stanowisko komendanta miejskiego 
w Tarnowie mł. insp. Tadeusz Ciuruś. Sesji przewodniczył Andrzej Czopek – wiceprezes ZG i prezes 
ZW SEiR RSW RP w Krakowie. Na zakończenie spotkania minister SWiA Krzysztof Janik dostał od 
Andrzeja Czopka okolicznościowy zegar, który miał mu wskazywać tempo niezbędnych przeobra-
żeń, a z rąk Lechosława Bartosiaka – plakietkę Stowarzyszenia.

20 listopada 2007 roku, wyprzedzając decyzję zawiązania Federacji na szczeblu centralnym, tar-
nowskie Stowarzyszenie doprowadziło do zawarcia „Porozumienia o współpracy między Zarządem 
Koła SEiRP w Tarnowie a: Zarządem Rejonowym Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Ofi cerów 
Rezerwy Wojska Polskiego w Tarnowie, Zarządem Koła Emerytów i Rencistów Państwowej Straży 
Pożarnej w Tarnowie, Zarządem Koła Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Tarnowie przy ul. 
Konarskiego, Zarządem Koła Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Tarnowie – Mościcach”.

16 marca 2010 roku na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym do zarządu koła zostali wy-
brani: Marian Sarkowicz – prezes, Jerzy Krawczyk i Edward Pogoda – wiceprezesi, Anna Walkowicz – 
sekretarz, Danuta Pierzchała – skarbnik, członkowie: Stanisław Kaczocha, Jan Skołucki, Józef Czapla, 
Zofi a Bar, Zdzisław Golba, Emilia Zwierzyńska, a do komisji rewizyjnej: Adam Kotyza – przewodni-
czący, Tadeusz Gurgul – wiceprzewodniczący, Włodzimierz Cmunt – sekretarz, członkowie: Zygmunt 
Wojdyło i Stanisław Boruch.

 Stan Koła SEiRP w Tarnowie na dzień 16 marca 2010 roku wynosił 379 członków, co stanowiło 
ok. 50% ogółu uprawnionych i plasowało je na czołowym miejscu w Małopolsce i w kraju. W połowie 
2013 roku wzrósł do 438 członków i jest to największe koło w województwie małopolskim, a najpraw-
dopodobniej i w kraju. 

Piotr Styczyński

HISTORIA WADOWICKIEGO KOŁA
Powstanie struktur Stowarzyszenia w powiecie wadowickim miało miejsce na przełomie 1998 

i 99 r., a inicjatorem był Kazimierz Kałwa. 20 stycznia 1999 r. odbyło się pierwsze zebranie założy-
cielskie, w którym udział wzięło 20 emerytów i rencistów oraz przedstawiciele ZW SEiR RSW RP 
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w Krakowie: Andrzej Czopek – prezes, Władysław Majzner – wiceprezes, Zygmunt Majka – członek. 
Na kolejnym, w dniu 9 marca, wybrano władze koła, komisję rewizyjną oraz zatwierdzono program 
działania, z uwzględnieniem grupy działającej w Andrychowie. 

20 marca 2009 r. z inicjatywy zarządu koła SEiRP doszło do spotkania członków zarządów sto-
warzyszeń służb mundurowych z Wadowic, na którym podpisano porozumienie o współpracy. Koło 
SEiRP reprezentował prezes Janusz Janik, koło Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP – 
prezes Józef Leśniakiewicz, a koło Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej 
– przewodniczący Jerzy Lachendro. Uroczyste podpisanie aktu porozumienia nastąpiło w obecności 
zastępcy komendanta powiatowego w Wadowicach Bogusława Wajdzika, komendanta powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej Pawła Kwarciaka oraz dyrektora Zakładu Karnego w Wadowicach Jacka 
Jończyka. 

9 października 2009 r. odbyło się uroczyste spotkanie w ramach obchodów jubileuszu 10-lecia 
powstania Koła SEiRP w Wadowicach, w którym udział wzięli członkowie Stowarzyszenia oraz za-
proszeni goście. Wręczono odznaczenia i wyróżnienia. Odznakę „Za Wybitne Osiągnięcia” otrzymali: 
Stanisław Ryszawy, Grzegorz Skrzypiec, Kazimierz Wiercimiak i Józef Żurek. Odznaką „Za Zasługi 
z Dyplomem” zostali wyróżnieni: insp. Maria Łopusińska – komendant powiatowy Policji w Wado-
wicach i dwaj zastępcy – mł. insp. Waldemar Krężel oraz mł. insp. Bogusław Wajdzik, Janusz Janik, 
Henryk Knawa, Adam Żydek, Ludomir Małolepszy, Stanisław Stańczyk, Stanisław Plac, Andrzej Gie-
las, Adam Bryndza, Jan Kozimala i Marian Wójcik. 

19 marca 2010 r. wybrano nowy zarząd koła w składzie: Janusz Janik – prezes, Józef Żurek i Hen-
ryk Knawa – wiceprezesi, Andrzej Gielas – sekretarz, Grzegorz Skrzypiec – skarbnik oraz członkowie: 
Jerzy Byrski, Maria Garzeł, Adam Bryndza, Stanisław Plac, Stanisław Stańczyk i Leszek Wojtanek. 

Obecnie wadowickie koło liczy 177 członków, w tym 7 wspierających i 10 seniorów. Należy do 
najprężniej działających w Małopolsce, bierze czynny udział w życiu Stowarzyszenia. Podczas tego-
rocznych obchodów Dnia Seniora Policyjnego w ZG SEiRP w Warszawie, prezes koła Janusz Janik 
odebrał dyplom – wyróżnienie za udział w konkursie na „Najaktywniejsze Koło w Kraju”. Od 7 lat or-
ganizują zawody spławikowe w ramach tzw. Spotkań Wędkarskich o Puchar Prezesów Stowarzysze-
nia Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region 
w Wadowicach, które na stałe weszły już do kalendarza imprez na szczeblu wojewódzkim, a nawet 
międzynarodowym, ponieważ od trzech lat w zawodach udział bierze zaprzyjaźniona drużyna ze Sło-
wacji. Cyklicznie organizują noworoczne spotkania emerytów i rencistów z Porozumienia Związków 
i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Powiatu Wadowickiego w Andrychowie. Wadowickie koło nie 
ma wielkiej liczby członków, ale ma wielkie ambicje i wolę działania.

Piotr Styczyński

WYWIAD WICEPREZESA ZG
JERZEGO KRAWCZYKA

Ł.W. Gościem RDN Małopolska jest pan Jerzy Krawczyk, nadkomisarz w stanie spoczynku. Święto 
Policji panie Jerzy, więc na początku proszę przyjąć serdeczne życzenia.

J.K. Dziękuję bardzo. Postaram się przekazać życzenia. Mam na bieżąco kontakt z czynnymi funk-
cjonariuszami Policji. Jako Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych jesteśmy zapraszani na 
uroczystości resortowe Policji, między innymi na jej święto. Rozumiem realia pracy policjantów, ich 
trud i oczywiście w imieniu RDN Małopolska przekażę życzenia wszystkiego najlepszego, sukcesów 
w pracy zawodowej oraz szczęścia w życiu osobistym.
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Ł.W. Panie nadkomisarzu, czy Policja cieszy się dzisiaj prestiżem i zaufaniem społecznym?
J.K. W moim odczuciu w ostatnich latach Policja cieszy się coraz większym prestiżem, a to 

znaczy, że społeczeństwo nabiera do Policji zaufania po pewnych zakrętach zmian ustrojowych 
i administracyjnych, które to zmiany były nieodzowne; nie można było uniknąć tych zmian ani 
ich konsekwencji. W tamtym czasie, czyli w 1999 roku, kiedy ja odchodziłem na emeryturę, ode-
szła także duża liczba doświadczonych funkcjonariuszy. Pozostali w zasadzie młodzi policjanci 
z niewielkim doświadczeniem, którzy zdobywali umiejętności zawodowe, ucząc się na własnych 
błędach. Może nie dotyczyło to wszystkich pionów i wszystkich funkcjonariuszy, ale była to licz-
ba, która zaważyła, w moim odczuciu, na jakości pracy, która odbiegała od jakości pracy doświad-
czonych funkcjonariuszy.
Ł.W. Ale i zakres pracy w Policji się zmienił. Kiedyś ścigało się takich przysłowiowych zwykłych 
rzezimieszków, dziś dochodzi handel narkotykami, zwalczanie przestępczości zorganizowanej, han-
del ludźmi.

J.K. Interesuję się tym tematem z racji tego, że pracowałem jako ofi cer dochodzeniowo-śledczy, 
czyli na pierwszej linii w obszarze przestępczości i miałem do czynienia ze skutkami tej przestęp-
czości na co dzień. Interesuję się tym tematem nadal, ponieważ prawo jest moją pasją. Istotnie, obec-
nie wśród najgroźniejszych czynów przestępczych dominuje terror kryminalny szeroko rozumiany, 
użycie broni palnej, materiałów wybuchowych, handel ludźmi, produkcja, dystrybucja i handel nar-
kotykami. Niezwykle groźna dla gospodarki w aspekcie fi nansowym jest przestępczość w obszarze 
ekonomicznym, czyli pranie „brudnych pieniędzy” na dużą skalę, korupcja o zasięgu międzynarodo-
wym, afery bankowe i giełdowe.
Ł.W. I tym wszystkim zajmuje się Policja.

J.K. Oczywiście tak. Wykrywaniem wymienionych przestępstw, popełnianych na dużą skalę zaj-
muje się także Centralne Biuro Śledcze.
Ł.W. A inne agendy?

J.K. Struktura Policji, według mnie, znacząco się nie zmieniła. Nadal funkcjonuje pion służb 
prewencji, który zajmuje się zapewnieniem ładu i porządku w miejscach publicznych, czyli mówiąc 
potocznie – „na ulicy”. Jest pion służb dochodzeniowo-śledczych oraz piony operacyjne: kryminalny 
i do walki z przestępstwami gospodarczymi. Być może z uwagi na to, że pozostaję poza czynną służ-
bą, nie wszystko wymieniłem właściwie.
Ł.W. Są też na pewno rozmaite wywiadownie, o których nie wiemy jako cywile.

J.K. Na pewno tak. Funkcjonują różne nowe formy zwalczania przestępczości. Jak wcześniej 
stwierdziłem, od 1999 roku przebywam na emeryturze i nie znam precyzyjnie obecnej struktury 
organizacyjnej Policji.
Ł.W. Panie nadkomisarzu, patrząc w historię, kiedy się najlepiej działo Policji fi nansowo, sprzęto-
wo?

J.K. Trudno mi do końca w ten sposób sprawy określać. Ja mogę wypowiadać się z pozycji 
emeryta policyjnego. Pamiętam, że byłem już na emeryturze, kiedy ministrem spraw wewnętrz-
nych był poseł ziemi tarnowskiej Krzysztof Janik. Jako stowarzyszenie emerytów i rencistów po-
licyjnych uzyskaliśmy strukturalnie możliwość korzystania z pomieszczeń w komendach Policji. 
Mogliśmy korzystać z łączności i poczty wewnętrznej. Za to byliśmy i jesteśmy wdzięczni ko-
lejnym ministrom spraw wewnętrznych. Nie było wówczas w tym obszarze żadnych problemów 
i dzisiaj także ich nie ma, ponieważ aktualne lierownictwo Policji ustosunkowane jest do naszego 
Stowarzyszenia przyjaźnie.
Ł.W. A dziś Policja otrzymuje adekwatne środki z budżetu państwa? Pytam pana jako obserwatora.

J.K. Powiem w ten sposób, nie wchodząc na czyjąś ścieżkę, nikogo nie urażając ani nikomu się 
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nie narażając. Jest kryzys ekonomiczny. O tym się mówi ofi cjalnie. Występujący na forum publicz-
nym lub w środkach masowego przekazu kolejni ministrowie lub wiceministrowie spraw wewnętrz-
nych oraz komendanci wojewódzcy Policji stwierdzają, że brakuje im funduszy. Wiemy, że szuka się 
oszczędności w każdym resorcie.
Ł.W. Ale pan premier powiedział ofi cjalnie, że oszczędności nie dotkną Policji.

J.K. Powiedział tak ofi cjalnie i miał absolutną rację, ponieważ są resorty, których zadaniem jest 
zapewnienie dla społeczeństwa obywatelskiego bezpieczeństwa naszych dzieci, żon. Bezpieczeń-
stwo jest najważniejsze, a później wszystko inne.
Ł.W. Pańskim zdaniem, czy Policja jest lepiej sytuowana na tle innych służb mundurowych?

J.K. Myślę, że pobory w poszczególnych służbach mundurowych na dzień dzisiejszy są po-
równywalne. Praca w tych służbach cieszy się powodzeniem jako zatrudnienie na etacie, oczywi-
ście po spełnieniu przez kandydatów odpowiednich warunków. Jest to jakiś komfort dla rodzin 
mundurowych w obliczu trudnej sytuacji gospodarczej w całej Europie.
Ł.W. I dalej za mundurem panny sznurem.

J.K. Ja powiem tak. Nie dziwię się życiowym partnerom funkcjonariuszy, że za mundurem idą 
sznurem. Stabilność fi nansowa w rodzinie jest ważnym argumentem.
Ł.W. Panie nadkomisarzu. Co z policjantem, który przechodzi na emeryturę? Czy ma jakąś opie-
kę z resortu po latach stresującej pracy?

J.K. Odpowiedź podzielę na dwie części. Kiedy ja i mnie podobni w 1999 roku odchodziliśmy 
na emerytury po przepracowaniu dwudziestu, dwudziestu pięciu lat i więcej nie wykorzystano 
naszego doświadczenia zawodowego i nabytych umiejętności przez zatrudnienie nas np. w cha-
rakterze konsultantów. Bylibyśmy przydatni dla młodych funkcjonariuszy. Jakoś tego zabrakło 
w ferworze zmian w podziale administracyjnym. Co do drugiej części odpowiedzi, to jest faktem, 
że po wielu latach służby na „pierwszej linii” nie odbywa się to bezkarnie kosztem zdrowia. Po-
zostaje piętno. Moje pokolenie radziło sobie w zasadzie we własnym zakresie pokonując stres. 
W jednostkach na co dzień nie było psychologów. Dzisiaj sytuacja jest inna. W jednostkach Policji 
są psycholodzy. Policjanci stykający się z trudnymi sytuacjami stresującymi, np. oględziny zwłok, 
zatrzymywanie niebezpiecznych przestępców itp., mają możliwość bieżącego korzystania z porad 
psychologów.
Ł.W. A co z rodzinami policjantów, którzy zginęli na służbach?

J.K. Jest kilka źródeł pomocy. Funkcjonują organizacje takie jak: „Rodzina Policyjna 1939”, 
nasze Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, Niezależny Samorządny Związek Za-
wodowy Policjantów, Stowarzyszenie Opieki nad Sierotami po Poległych Funkcjonariuszach, któ-
re zakładał ówczesny minister spraw wewnętrznych Krzysztof Janik.
Ł.W. Ale jakaś solidarność jest.

J.K. Mogę powiedzieć na podstawie doświadczenia, działając w Stowarzyszeniu Emerytów 
i Rencistów Policyjnych. Zachęcamy Koleżanki i Kolegów do wstępowania w szeregi naszego 
Stowarzyszenia. Wychodzimy z założenia, że na emeryturach nie możemy zamykać się w czterech 
ścianach lub izolować na działkach. Należy wyjść do ludzi, a najlepszym środowiskiem dla byłych 
mundurowych są inni byli mundurowi, z którymi jesteśmy związani mentalnie, mamy wspólne 
wspomnienia i tematy. Zapewniamy wypoczynek i rekreację, a także realizowanie innych zainte-
resowań i pasji.
Ł.W. Bardzo dziękuję. Nadkomisarz w stanie spoczynku pan Jerzy Krawczyk był moim gościem.

Wywiad udzielony dziennikarzowi radia „RDN Małopolska” Łukaszowi Winczurze przez Je-
rzego Krawczyka w dniu Święta Policji, emitowany 24.07.2013 r. o godzinie 8.20.
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JAN SOBOL  WIEKOWY EMERYT
Urodził się 15 maja 1914 roku w Olszowej k. Zakliczyna, 

obecnie powiat tarnowski, gdzie żył i pracował do 1934 roku, 
kiedy to wyjechał „za chlebem” i po znajomości trafi ł do Kra-
kowa. Podejmował się różnych dorywczych prac, m.in. wo-
ził kamienie zaprzęgiem konnym. W marcu 1937 roku dostał 
powołanie do odbycia służby wojskowej w 3. Batalionie 26. 
Pułku Piechoty we Lwowie. Ze względu na stan ówczesnej ko-
lei polskiej spóźnił się do jednostki o trzy dni i swoją służbę 
wojskową zapoczątkował kilkoma dniami aresztu. Mimo to, po 
półtorarocznym kursie, ukończył Szkołę Podofi cerską i do cy-
wila wyszedł w stopniu kaprala. Powrócił do Krakowa, gdzie 
z różnym szczęściem podejmował różne prace zarobkowe. 

W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany do 16. Pułku 
Piechoty w Tarnowie. Już 1 września 1939 roku tarnowski 
pułk wziął udział w bitwie obronnej pod Pszczyną. Żołnierze 
walczyli w ciągłym odwrocie, wobec groźby otoczenia zo-
stawiając na pastwę wrogów swe miasto, aż do 20 września, 
kiedy to pułk skapitulował wraz z 6. Dywizją Piechoty w re-
jonie Lubaczowa. W kilka dni po kapitulacji, będąc w Prze-
myślu, Jan Sobol dostał się do niewoli niemieckiej. Jak twier-
dzi, miał szczęście, bo gdyby był w tym czasie trochę bardziej 
na wschodzie Polski, to dostałby się do niewoli radzieckiej, 
i „niechybnie czekałby go Katyń”. Późną jesienią 1939 roku 
uciekł z niewoli i wkrótce ożenił się. Całą okupację niemiecką 
pracował w różnych zawodach, ale takich, aby jak najmniej 
rzucały się w oczy Niemcom. 

Zaraz po wyzwoleniu wstąpił do Milicji Obywatelskiej. 
Pierwszym miejscem służby był Posterunek MO przy ul. Ger-
trudy. Pracował tam przez rok, następnie przez 4 lata w Po-
sterunku MO, tzw. Białym Domku, przy ul. Lubicz, a kolej-
ne 4 lata w Posterunku MO w Borku Fałęckim. Od 1954 był 
kierowcą w Komendzie Dzielnicowej MO Kraków-Podgórze. 
Prawo jazdy zdobył jeszcze przed II wojną światową, więc 
z otwartymi rękami został przyjęty do MO. W dniach od 
31 lipca do 15 sierpnia 1955 roku odbył się w Warszawie V 
Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów. W nagrodę za 
nienaganną służbę Jan Sobol wziął udział w ochronie uczest-
ników tej imprezy, zabezpieczał ruch pieszy i kołowy w stolicy. 17 listopada 1966 roku wyróżnio-
ny został brązową odznaką „Wzorowy Kierowca”, a ponadto otrzymał wiele innych wyróżnień 
resortowych. Na emeryturę przeszedł w stopniu sierżanta MO w 1968 roku. 

Nie potrafi ł jednakże próżnować, zatrudniał się w tzw. ochronie mienia, przeważnie w bu-
downictwie. Całkowicie z pracy zawodowej zrezygnował ok. 1980 roku. W 2011 roku w Woje-
wódzkim Sztabie Wojskowym w Krakowie za zasługi wojskowe, udział w kampanii wrześniowej 
otrzymał nominację na stopień podporucznika Wojska Polskiego. Jest czynnym członkiem Koła 
SEiRP Kraków-Podgórze. W miarę swoich sił bierze udział w zebraniach i spotkaniach, mimo że 
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do siedziby koła nie ma blisko. Pomaga mu w tym prezes koła Małgorzata Wolnik, która mieszka 
niedaleko i często towarzyszy mu w wielokilometrowej wyprawie tramwajem do koła, jak też często 
odwiedza go w domu. Nagradzany był dyplomami uznania oraz innymi wyróżnieniami. Recepty 
na długowieczność nie ma, ale jest przekonany, że swój wiek zawdzięcza temu, że ciężko pracował 
fi zycznie, nigdy nie palił papierosów, a alkohol spożywał bardzo rzadko i w małych ilościach. Jest 
bardzo dumny ze swojej rodzinny, utrzymuje częste kontakty ze swoją jedyną córką i jej rodziną. 
Doczekał się jednego wnuka i dwóch prawnuczek. Często wychodzi z domu na spacery sam o włas-
nych siłach, co prawda z laską, ale jest ona bardziej jego towarzyszką, niż podporą. Swoją pogodą 
ducha zaraża optymizmem, nadzieją i spokojem, a uśmiech nie schodzi z jego twarzy. 

W przeddzień wielkiego jubileuszu należałoby Mu życzyć przede wszystkim zachowania do-
brego zdrowia i kolejnych 100 lat życia.

Piotr Styczyński 

IRENA KAWALEC
ZASŁUŻONY HONOROWY SEKRETARZ

Urodziła się 7 listopada 1933 roku w Tarnowie. W 1947 
r. podjęła pracę w na stanowisku referenta w Biurze Ewi-
dencji Ludności i Dowodów Osobistych przy Komendzie 
Miejskiej MO w Tarnowie. W 1961 r. przeprowadziła się 
do Oświęcimia, gdzie pracowała na stanowisku st. refe-
renta Biura Paszportów i Dowodów Osobistych tamtejszej 
KM MO, a następnie w 1965 r. przeszła na równorzędne 
stanowisko do Żywca. 

Z powodzeniem łączyła sprawy służbowe z rodzinny-
mi i społecznymi, przede wszystkim w organizacji Rodzin 
Milicyjnych działających pod patronatem Ligi Kobiet Pol-
skich. W Żywcu pełniła funkcję przewodniczącej Koła RM 
przy KPMO. Włączyła się w nurt przedsięwzięć podejmo-
wanych przez władze Żywca, zwłaszcza w 1967 r. wyka-
zała wiele inwencji i przedsiębiorczości w przygotowanie 
jubileuszu 700-lecia miasta. Efektem starań władz było 
nadanie imienia „Żywiec” statkowi handlowemu budowanemu w stoczni w Warnie. W imię zasług dla 
miasta wybrana została przez jego władze matką chrzestną tego statku. 

W 1970 r. przeniosła się do Krakowa. Podjęła pracę na stanowisku st. referenta Sekcji Ewidencji 
Wydziału Kadr KWMO w Krakowie, a w 1974 r. została st. inspektorem Zespołu ds. Organizacyjno
-Prawnych Kierownictwa KWMO. W 1986 r. wpisana została do „Honorowej Księgi Zasłużonych 
WUSW Kraków”. Z dniem 14.04.1988 r. odeszła na emeryturę w stopniu porucznika. Do ostatnich dni 
służby pracowała społecznie; była sekretarzem Zarządu Wojewódzkiego RM. Niektóre z wyróżnień, 
jakie otrzymała za nienaganny przebieg służby, to: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebr-
ny Krzyż Zasługi, złota odznaka „W Służbie Narodu”, złota odznaka „Za Pracę Społeczną dla Miasta 
Krakowa”, złota odznaka „Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej” oraz Honorowa Odznaka Ligi Kobiet. 

Po przejściu na emeryturę zaangażowała się w pracę społeczną w Klubie Emerytów i Rencistów 
MO przy WUSW w Krakowie i uczestniczyła w pracach organizacyjnych przekształcających Kluby 
w organizowane w 1990 r. SEiR RSW RP. Jej praca biegła dwutorowo, działała zarówno w swoim 
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macierzystym kole, jak i w zarządzie wojewódzkim. Doceniono jej wysiłek, została wiceprezesem 
pierwszego zarządu Koła SEiR przy KWP w Krakowie, wybranym jesienią 1990 r. W Stowarzyszeniu 
pełniła wiele funkcji: prezesa zarządu koła, sekretarza i członka prezydium zarządu wojewódzkiego, 
sekretarza zarządu koła, którą pełni do dziś. Jest posiadaczką jednej z pierwszych legitymacji o nume-
rze 25, wydanej 22 listopada 1991 r. Wyróżnienia, jakie otrzymała za pracę na rzecz Stowarzyszenia, 
to: odznaka „Za Zasługi z Dyplomem”, odznaka „Za Wybitne Zasługi”, Medal XX-lecia SEiRP, tytuł 
Honorowego Sekretarza ZW SEiRP.

Irena Kawalec jest osobą skromną i unikającą rozgłosu, ale być może dzięki temu cieszy się wiel-
kim autorytetem, poważaniem i uznaniem – może stanowić wzór dla „młodych” członków Stowarzy-
szenia i nie tylko. W roku jubileuszu 80-lecia urodzin członkowie małopolskich kół życzą Jej przede 
wszystkim zachowania dobrego zdrowia i pogody ducha, aby mogła brać wszystko, co jeszcze do 
wzięcia zostało, póki posłuszeństwa nie odmówi ciało.

Piotr Styczyński

JAN KACZMARCZYK
PREZES KOŁA KRAKÓWCENTRUM I

Urodził się 11 czerwca 1945 roku. Po ukończeniu 
technikum górniczego podjął pracę w Kopalni Wę-
gla Kamiennego „Niwka-Modrzejów” w Sosnowcu. 
W styczniu 1973 r. wstąpił w szeregi w Milicji Oby-
watelskiej. Przez kilkanaście lat pełnił służbę w KD 
Kraków-Krowodrza na stanowiskach: dzielnicowego, 
referenta dochodzeniowego i inspektora wydziału kry-
minalnego. W 1983 roku został przeniesiony do peł-
nienia służby w KWMO w Krakowie. W 1987 roku 
ukończył Wyższą Szkołę Ofi cerską, a w 1993 roku stu-
dia wyższe magisterskie na kierunku nauki polityczne 
na Uniwersytecie Wrocławskim. Będąc specjalistą wy-
działu kadr i szkolenia KWP pełnił funkcję przewodni-
czącego komórki NSZZ Policjantów. W kwietniu 1998 
roku w stopniu nadkomisarza odszedł na emeryturę. Za 
nienaganny przebieg służby otrzymał wiele państwowych i resortowych odznaczeń i wyróżnień, 
m.in. Złoty Krzyż Zasługi. 

W 2002 roku został członkiem Koła SEiR RSW RP przy KWP Kraków. Był aktywnym działa-
czem i 27 kwietnia 2006 r. został prezesem zarządu koła i funkcję tę pełni do dziś. 28 maja 2010 
r. na VI Wojewódzkim Zjeździe SEiRP w Krakowie został powołany do składu Zarządu Woje-
wódzkiego i wybrany wiceprezesem. W pracy na rzecz Stowarzyszenia jest w pełni kompetentny 
i wytrwały, dzięki temu cieszy się autorytetem, poważaniem i uznaniem. Jego motywacja, dąże-
nie do osiągnięć, konsekwencja w działaniu i wreszcie umiejętność cieszenia się z osiągniętych 
efektów mogą być przykładem dla innych. Na całym świecie funkcjonuje zasada, jeżeli czegoś 
chcesz, to wyraź to. Prezes Kaczmarczyk nie ma trudności z wyrażeniem tego, czego chce, czy 
z porozumiewaniem się z innymi ludźmi, gdyż posiadając zacięcie krasomówcze, w połączeniu 
z jego ekspresją i temperamentem, łatwo osiąga zamierzony cel. Za Jego prezesury koło Kraków 
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– Centrum I zwiększyło swoją liczebność prawie dwukrotnie. W 2006 r. miało ok. 230 członków, 
a dzisiaj – 434 i jest drugim kołem co do liczby członków w Małopolsce i najprawdopodobniej 
w Polsce. Za swoją pracę na rzecz Stowarzyszenia często był doceniany i wyróżniany przez jego 
władze, m.in. odznaką „Za zasługi z Dyplomem” i „Za Wybitne Osiągnięcia” oraz Medalem XX-
lecia SEiRP. Jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu.

Piotr Styczyński

DZIEŃ SENIORA POLICYJNEGO
W KRZESZOWICACH

18 lipca Koło SEiRP w Krzeszowicach zorganizowało pierwsze w swojej historii uroczy-
ste obchody Dnia Seniora Policyjnego. Głównym celem spotkania była integracja środowiska 
emeryckiego w liczącym 100 członków kole, zrzeszającym kilka pokoleń emerytów i rencistów 
w wieku od 31 do 92 lat. 

Z tej okazji przyznano odznaczenia i dyplomy dla wyróżniających się członków, które wręczył 
opiekun koła z ramienia ZW SEiRP w Krakowie Jan Fabiański. Odznakę „Za Wybitne Zasługi” 
otrzymał Edward Solak – prezes krzeszowickiego koła kierujący nim od 21 lat. Odznakę „Za Za-
sługi z Dyplomem” otrzymali: Halina Mucha – wieloletnia członkini zarządu koła oraz Walerian 
Godyń – wieloletni działacz komisji rewizyjnej koła. Wręczono także dyplomy okolicznościowe 
wraz z drobnymi upominki z okazji jubileuszy urodzin. Otrzymali je: Józef Kozień (70 lat), Stefan 
Pałka i Władysław Noworyta (60 lat) oraz Janusz Kozera i Janusz Płatek (50 lat). 

Po części ofi cjalnej nastąpiła część rekreacyjna. Na rozpalonym ognisku smażono kiełbas-
ki, szaszłyki i inne frykasy. Do późnego wieczoru płynęły opowieści i wspomnienia z dawnych 
czasów. Spotkaniu towarzyszyła piękna i słoneczna pogoda, więc zebrani postanowili częściej 
korzystać z tego urokliwego miejsca. 

Piotr Styczyński
Zdjęcie Edward Solak
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ŚWIĘTO POLICJI W STARYM SĄCZU
26 lipca w scenerii Rynku  Starego Sącza odbyły  się małopolskie  obchody Święta Policji. Wśród 

znamienitych gości  uczestniczących w tej uroczystości byli m.in.: zastępca komendanta głównego 
Policji nadinsp. Mirosław Schossler, wojewoda małopolski Jerzy Miller, kierownictwo KWP w Kra-
kowie, przedstawiciele innych  służb mundurowych, samorządów oraz władz lokalnych, a także An-
drzej Czopek – prezes ZW SEiRP w Krakowie. 

Uroczystość rozpoczęła się uroczystym apelem, po którym nastąpiło  wręczenie odznaczeń pań-
stwowych, resortowych „Za Długoletnią Służbę” i „Zasłużony Policjant” oraz nominacji na wyższe 
stopnie policyjne. Zasłużonym osobom  wręczone zostały medale „Za Zasługi dla Policji” wśród uho-
norowanych był wojewoda małopolski Jerzy Miller. Ogłoszone zostały także wyniki plebiscytu „Po-
licjant 2013 r.”, zorganizowanego przez małopolską Policję oraz  Gazetę Krakowską.  Laureatem 
tegorocznej edycji został asp. sztab. Robert Knapik z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, który 
otrzymał pamiątkową statuetkę. Następnie goście przenieśli się na ul. Źródlaną, gdzie nastąpiło uro-
czyste otwarcie i poświęcenie nowej siedziby Komisariatu Policji w Starym Sączu. 

Obchodom Święta Policji towarzyszyły  liczne atrakcje dla  dzieci i dorosłych, którzy w tym dniu 
licznie  zgromadzili się wokół Rynku.  W namiotach ze specjalistycznym policyjnym sprzętem można 
było  zobaczyć robota pirotechnicznego, założyć alkogogle, sprawdzić się na symulatorze jazdy bez 
zapiętych pasów. Najmłodszych zabawiała policyjna maskotka – Inspektor Wawelek,  z którym wszy-
scy chętni robili sobie zdjęcia.

Piotr Styczyński

JUBILEUSZ PAŃSTWA SARKOWICZÓW
Złote gody po 50 latach małżeństwa i diamentowe po 60 latach wspólnego życia obchodził 

wraz z żoną Czesławą prezes Koła SEiRP w Tarnowie Marian Sarkowicz. 11 czerwca w repre-
zentacyjnej Sali Lustrzanej urzędu miasta odebrali razem z 16 parami jubilatów złote medale za 
długoletnie pożycie małżeńskie, które wręczał prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała i jego zastępca 
Krystyna Latała. Prezydent stwierdził, mówiąc do jubilatów, iż mogą być wzorem dla młodych 
ludzi, bo instytucja małżeństwa nie jest na rok, czy dwa, ale na całe życie. Jubilaci natomiast pod-
kreślali, że receptą na udany związek jest przede wszystkim uczucie, wzajemny szacunek i wyro-
zumiałość dla drugiej osoby. W podniosłej uroczystości wzięły udział rodziny i przyjaciele odzna-
czonych, w tym delegacja tarnowskiego koła Stowarzyszenia. Uroczystość przy lampce szampana 
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celebrował kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Krystian Krawczyk – syn Jerzego Krawczyka, 
wiceprezesa Zarządu Głównego SEiRP. Prezes Marian Sarkowicz kieruje jednym z największych 
i najaktywniejszych kół w Małopolsce, a nawet i w Polsce.

Piotr Styczyński

TARNOWIANIE W MIĘDZYZDROJACH
 
Tradycyjnie od kilku już lat w sierpniu emeryci i renciści oraz członkowie ich rodzin z tarnowskie-

go koła SEiRP przebywali na wczasach w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym MSW w Między-
zdrojach. Tym razem była to 40-osobowa grupa, której program pobytu obejmował głównie plażowa-
nie oraz zajęcia rekreacyjne podnoszące sprawność fi zyczną.

Były to długie spacery brzegiem morza, spotkania integracyjne połączone z wieczorkami tanecz-
nymi, gdzie także wieloletnią tradycją i atrakcją był wybór królowej i króla balu, turystyka piesza po 
Świnoujściu i Wolińskim Parku Narodowym. Zdobyli Kawczą Górę – punkt widokowy wznoszący 
się 61 m n.p.m., z którego roztacza się przepiękna panorama Międzyzdrojów oraz Zatoki Pomorskiej. 
Odwiedzili żubry, port rybacki, gdzie smakowali ryby morskie. Zorganizowano wspaniałą imprezę 
taneczną, połączoną z grillowaniem nad Jeziorem Turkusowym we wsi Wapnica. W miejscu dzisiej-
szego jeziora, jeszcze w czasach niemieckich, znajdowało się wyrobisko kopalni kredy. 

Atrakcją tego wakacyjnego wypoczynku był rejs po otwartym morzu statkiem Viking – jednostką 
zbudowaną na wzór łodzi wikingów. Rejs to nie tylko piękne widoki i jedzenie, to również spec-
jalny program rozrywkowy zaplanowany przez organizatorów. Na pokładzie czekało wszystko, co 
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było potrzebne do miłego spędzenia 
czasu, czyli muzyka, jedzenie i picie, 
a dodatkowo animatorzy przygrywali 
na gitarach i organizowali konkursy. 
Uczestnicy rejsu osobiście sterowali 
statkiem i zdobywali przy tym certy-
fi kat poświadczający pełnienie wachty 
morskiej na statku jako sternicy i przy-
jęcie do braci pirackiej. Na zakończenie 
turnusu zorganizowany został pożeg-
nalny wieczorek taneczny. 

Dzięki talentom organizacyjnym 
Mariana Sarkowicza – prezesa tar-
nowskiego koła, oraz Józefa Sarleja – 
kierownika zespołu ds. turystyki i wypoczynku, pobyt w Międzyzdrojach na długo pozostanie we 
wspomnieniach uczestników. Wszyscy wyjechali zadowoleni, wypoczęci i opaleni.

Piotr Styczyński
Jan Nosal

WYCIECZKA W PIENINY
17 sierpnia członkowie Koła SEiRP  w Olkuszu zorganizowali wycieczkę turystyczną do Szczaw-

nicy położonej w Pieninach, jednym z najpiękniejszych zakątków Polski. Program był bardzo napięty, 
ale chodziło o to, aby jak najwięcej zobaczyć. 

Rozpoczęli rejsem statkiem „Biała Dama” po Jeziorze Czorsztyńskim. Podczas spaceru „na wo-
dzie” podziwiali góry, zaporę wodną w Niedzicy, ruiny zamku czorsztyńskiego, zamek Niedzica oraz 
Skansen Czorsztyński, a przewodnik opowiadał tajemnicze historie miejsc, które uczestnicy mieli 
okazję oglądać ze statku. W następnej kolejności zwiedzili zamek Dunajec – średniowieczną warow-
nię znajdującą się na prawym brzegu Zbiornika Czorsztyńskiego we wsi Niedzica, który stanowi 
jeden z najcenniejszych, znajdujących się w Polsce zabytków obronnych. Zamek ten ma swoją wielką 
tajemnicę, a jest nią wciąż niewyjaśniony przekaz o ukrytym tu legendarnym skarbie Inków. 

Kolejny etap wycieczki, zaczynający się w Jaworkach, był trochę trudniejszy i wymagający 
większej sprawności fi zycznej. Z Jaworek wyruszyli wyciągiem krzesełkowym na jeden ze stoków 
zaczynających się tutaj Małych Pie-
nin, a następnie do Jaworek powrócili 
wąwozem Homole. Jaworki, nazwane 
„Perłą Pienin”, są jedną z najpiękniej 
położonych miejscowości turystycz-
nych w Polsce, leżą w dolinie Graj-
carka u podnóża Małych Pienin. Wi-
zytówką Jaworek jest wąwóz Homole, 
zaliczany do najpiękniejszych miejsc 
w Polsce. Ma długość około 800 me-
trów i jest niezwykle stromy i wysoki, 
a jego przepiękne ściany sięgają nawet 
do trzystu metrów. Porośnięte są różny-
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mi gatunkami ziół oraz kwiatów, otulone płaszczem mchu i porostów, a na całym jego terenie płyną 
wodospady. 

Zwieńczeniem wycieczki był spacer po Szczawnicy i wizyta w pijalni wód mineralnych, gdyż 
głównymi atrakcjami turystycznymi Szczawnicy są ich bogate źródła. Ten jednodniowy pieniński wy-
pad był bardzo udany, pogoda dopisała, a wszyscy uczestnicy byli zadowoleni.

Piotr Styczyński

AIR SHOW W KATOWICACH
1 sierpnia na lotnisku Muchowiec 

w Katowicach odbył się Śląski Air 
Show. Na zaproszenie wojewody ślą-
skiego Zygmunta Łukaszczyka, mar-
szałka województwa śląskiego Miro-
sława Sekuły i prezydenta miasta Ka-
towice Piotra Uszoka – województwo 
małopolskie reprezentowali członko-
wie Prezydium Porozumienia Związ-
ków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych w Krakowie: płk pil. Czesław Kurczyna – prezes oraz Jan 
Fabiański i Piotr Styczyński, którzy jednocześnie są członkami Prezydium ZW SEiRP w Krakowie.

Po uroczystym otwarciu Air Show, nad katowickim lotniskiem na wysokości 600 metrów przele-
ciały dwa myśliwce F-16, które zaprezentowały wysoki kunszt pilotażu. Do późnych godzin popołu-
dniowych odbywały się pokazy: pilotażu samolotów wojskowych, akrobacji samolotowych, ratowni-
ctwa w wykonaniu plutonu ratownictwa wodnego i poszukiwawczego, umiejętności wojska, Policji 
i straży granicznej – w tym jednostek specjalnych: komandosów z Lublińca, jednostki wojskowej 
AGAT z Gliwic i pułku chemicznego z Tarnowskich Gór. Oprócz podniebnych zmagań zwiedzający 
mogli oglądać sprzęt wojskowy, m.in. kołowy transporter opancerzony Rosomak, śmigłowiec Black 
Hawk, sprzęt powietrzno-desantowy jednostek z Gliwic i Bielska-Białej. Prezentowany był także 
sprzęt używany przez Policję i Inspekcję Transportu Drogowego. 

Śląski Air Show zakończył się pokazem sztucznych ogni.
Piotr Styczyński

ZWIEDZAMY LUBELSZCZYZNĘ
Zarząd Koła SEiRP w Białej Pod-

laskiej zorganizował wycieczkę do Ko-
złówki i Lublina. W Kozłówce zwiedzili-
śmy Pałac - Muzeum Zamojskich z pięk-
nymi salonami wypełnionymi obrazami 
i rzeźbami, park, powozownię, kaplicę 
pałacową, ptaszarnię, muzeum socrealiz-
mu z potężnymi pomnikami, popiersiami 
i portretami ówczesnych dygnitarzy par-
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tyjnych. Po sutym obiedzie udaliśmy się do Lublina. Weszliśmy do podziemi Starówki, a ze wzgórza 
zamkowego podziwialiśmy panoramę miasta. Wieczorem obejrzeliśmy w  teatrze im. Osterwy spek-
takl pt. „Napis”. Czekamy na kolejne wycieczki zaplanowane przez nasz zarząd.

Włodzimierz Górecki

KOLEJNY RAZ ZWYCIĘSTWO
Z okazji Święta Policji 17 lipca w bial-

skiej komendzie zorganizowano wzorem 
lat ubiegłych zawody strzeleckie o puchar 
komendanta miejskiego Policji, w których 
koło SEiRP wystawiło dwa 3-osobowe ze-
społy. Jeden z nich w składzie: Zdzisław 
Kozłowski, Zbigniew Lisiecki i Bronisław 
Czyżak zwyciężył, a drugi zajął 15. przed-
ostatnie miejsce. Puchar został wręczony 
29 lipca na uroczystym apelu z okazji Święta Policji, a z rąk komendanta wojewódzkiego Policji w Lub-
linie odebrał go członek zwycięskiego zespołu Zbigniew Lisiecki. Jest to kolejne od lat zwycięstwo 
naszej drużyny. 

Włodzimierz Górecki

SKIERNIEWICKIE OBCHODY
DNIA SENIORA POLICYJNEGO

Z okazji Dnia Seniora Policyjnego 
Zarząd Koła SEiRP w Skierniewicach 
zorganizował 19 lipca spotkanie integra-
cyjne w restauracji „Tawerna”. Prezes 
zarządu wojewódzkiego Zdzisław Peł-
ka wręczył uroczyście prezesowi koła 
piękny puchar wraz z dyplomem za za-
jęcie pierwszego miejsca w konkursie na 
„Najaktywniejsze Koło w Województwie 
Łódzkim”. Trzy dni wcześniej delegacja 
w składzie: prezes Edward Strzelecki, 
wiceprezes Ryszard Zaborski, sekretarz Grażyna Tomasik oraz członek zarządu Józef Kowalski 
wzięła udział w centralnych uroczystościach zorganizowanych przez Zarząd Główny Stowarzysze-
nia w Warszawie i odebrała z rąk prezesa Zarządu Głównego Henryka Borowińskiego puchar oraz 
certyfi kat za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie na „Najaktywniejsze Koło w Kraju”. Uczestnicy 
spotkania przyjęli te wiadomości burzliwymi oklaskami oraz odśpiewali 100 lat członkom zarządu 
koła. Wszyscy bawili się doskonale przy zespole muzycznym, ciesząc się z odniesionego sukcesu.

Edward Strzelecki
Zdjęcie Sławomir Karda
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DESZCZOWA MAJÓWKA
Jak co roku zarząd koła w Skiernie-

wicach zorganizował spotkanie integra-
cyjne przy ognisku „Powitanie Wios-
ny”. Uczestniczyło w nim 63 emerytów 
i rencistów policyjnych oraz członków 
ich rodzin. Zaproszono także komendan-
ta miejskiego Policji w Skierniewicach 
oraz jego zastępcę. Prezes koła zapoznał 
zebranych z planem działania zarządu do 
końca 2013 roku oraz decyzją Prezydium 
ZW SEiRP w Łodzi o uznaniu koła w Skierniewicach za najaktywniejsze w województwie łódzkim. 
Wiadomość ta została przyjęta z zadowoleniem. Wielu zaplanowanych konkursów i zabaw nie zreali-
zowano z powodu padającego deszczu. Pomimo deszczowej pogody uczestnicy bawili się wyśmienicie 
przy akompaniamencie zespołu muzycznego. Czas trwania spotkania na prośbę wszystkich był prze-
dłużany. Podczas spotkania zarząd postanowił w większym niż dotychczas stopniu promować człon-
ków, którzy w jakikolwiek sposób wyróżniają się spośród innych. W najbliższym okresie postanowio-
no odwiedzić członka zarządu Mirosława Rosińskiego w jego wzorowo prowadzonym gospodarstwie 
ogrodniczym, zdjęcia umieścić na stronie internetowej, a wywiad przekazać do Biuletynu Informacyj-
nego Zarządu Głównego .

Obecna na spotkaniu Wiesława Balcerska – BalLadyna napisała dla emerytów wiersz „Tu i Teraz”, 
który ma nas wszystkich wzmocnić w tych trudnych czasach.

Edward Strzelecki
Zdjęcie: Sławomir Karda

 

SKIERNIEWICE NAD BAŁTYKIEM 
W „BAŁTYKU”

Zarząd Koła SEiRP w Skierniewicach zorganizował turnus wczasowy nad morzem w Ośrod-
ku Wczasowo-Rehabilitacyjnym „Bałtyk” w Stegnie. Udział wzięło 56 osób w terminie od 9 do 26 
czerwca. Ośrodek jest położony w pięknym sosnowym lesie. Atrakcją był basen z podgrzewaną wodą 
oraz liczne pokazy kulinar-
ne powiązane z degustacją, 
w tym pieczonego prosia-
ka. Wyśmienite warunki 
zachęcały uczestników do 
zdrowego wypoczynku. 
Podczas pobytu grupa zwie-
dziła Gdańsk. W bazylice 
archikatedralnej w Oliwie 
wysłuchaliśmy dwudzie-
stominutowego koncertu 
wykonanego na słynnych 
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organach. Statkiem udaliśmy się na Westerplatte, gdzie pod pomnikiem grupa złożyła hołd bohaterskim 
żołnierzom z września 1939 r. Korzystając z pobytu na turnusie naszej poetki Wiesławy Balcerskiej 
„balLADYny” zorganizowaliśmy dla wszystkich uczestników turnusu spotkanie z poezją satyryczną 
„Śmiechu nigdy dość”. Wiesława Balcerska prezentowała swoje utwory z kilku lat. Zainteresowanie 
spotkaniem było ogromne, a na zakończenie otrzymała burzliwe brawa. 

ZEBRANIE KOŁA W ŁOWICZU
15 lipca odbyło się uroczyste 

zebranie Koła SEiRP w Łowiczu 
z okazji rocznicy utworzenia Poli-
cji Państwowej. Prezes koła, Stani-
sław Kostrzewa, serdecznie powitał 
uczestników spotkania oraz zapro-
szonych gości, wśród nich: posła 
na Sejm RP Cezarego Olejniczka, 
burmistrza miasta Krzysztofa Jana 
Kalińskiego, wiceprezesa ZW SEi-
RP w Łodzi Edwarda Strzeleckiego, 
zastępcę komendanta powiatowego mł. insp. Andrzeja Rokickiego oraz prezesa koła EiR Straży Po-
żarnej Leszka Chalickiego.

Przed przystąpieniem do części ofi cjalnej chwilą ciszy uczczono pamięć przedwcześnie zmarłych 
emerytów Policji: Leszka Sianoszka (63 lata), oraz Sławomira Janickiego (51 lat).

W części ofi cjalnej najbardziej zasłużonym dla Stowarzyszenia wręczono odznaczenia i wyróż-
nienia. Prezes Stanisław Kostrzewa otrzymał odznakę „Za Wybitne Osiągnięcia”, wiceprezes koła 
Eugeniusz Rosa odznakę „Za Zasługi z Dyplomem”, natomiast Henryk Łazikowski i Witold Maj 
otrzymali dyplomy uznania.

Po dyskusji oraz złożeniu gratulacji odznaczonym i wyróżnionym, przy lampce szampana spotka-
nie zakończyło się wspólnym obiadem i wręczeniem upominków członkom koła, którymi były sło-
dycze. W dyskusji oprócz problemów krajowych poruszono sprawy warunków bytowych emerytów. 
Wszystkie wypowiedzi świadczyły o potrzebie organizowania  tego typu spotkań, które integrują śro-
dowisko emerytów i rencistów Policji oraz sprzyjają wzrostowi liczebności naszego Stowarzyszenia.

Stanisław Kostrzewa
Zdjęcie: Witold Maj  

ŚWIĘTO POLICJI W OLSZTYNIE
W wypełnionej sali Filharmonii odbyła się 30 lipca gala Święta Policji w Olsztynie. Na zaproszenie 

komendanta wojewódzkiego nadinsp. Józefa Gdańskiego przybyła delegacja Stowarzyszenia: prezes 
ZG Henryk Borowiński, prezes ZW Jerzy K. Kowalewicz i rzecznik ZG Janusz Borowiński. 

Uroczystość rozpoczął koncert kwartetu smyczkowego. Artyści fi lharmonii wykonali nie tylko 
utwory muzyki poważnej, ale również rozrywkowej, w tym jedną z piosenek Metallici.

W części ofi cjalnej zostały wręczone awanse i odznaczenia. A było ich niemało. W tym roku w gar-
nizonie warmińsko-mazurskim awansowało na wyższe stopnie służbowe 1250 policjantów, w tym 84 
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w korpusie ofi cerów. Prezydent RP nadał medal „Za Długoletnią Służbę” 234 policjantom. Minister 
spraw wewnętrznych przyznał odznakę „Zasłużony Policjant” 149 funkcjonariuszom. Minister za za-
sługi dla Policji odznaczył srebrnymi i brązowymi medalami 17 osób, wśród których znaleźli się 
m.in.: dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki MSW z Warmińsko-Mazurskiego Cen-
trum Onkologii w Olsztynie Janusz Chełchowski, dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie 
Czesław Kalinowski, starosta powiatu mrągowskiego Bogdan Kurta, prokurator okręgowy w Olszty-
nie Jan Przybyłek. Odznaczenia i awanse wręczał: zastępca komendanta głównego nadinsp. Mirosław 
Schossler, nadinsp. Józef Gdański, wicewojewoda warmińsko-mazurski Jan Maścianica oraz marsza-
łek województwa Jacek Protas.

Na zakończenie przemówienie wygłosił komendant wojewódzki i zastępca komendanta główne-
go. Nadinsp. Józef Gdański skupił się na tradycji i obowiązkach policjanta, cytując 14 „Przykazań 
policjanta” wprowadzonych i ogłoszonych w 1938 roku przez komendanta głównego Policji Państwo-
wej. Nadinsp. Mirosław Schossler podkreślił społeczną funkcję Policji. Po nich głos zabrali posłowie, 
wicewojewoda, marszałek województwa, prezydent miasta Olsztyna oraz przewodniczący ZW NSZZ 
Policjantów.

Janusz Borowiński
Zdjęcie Jerzy K. Kowalewicz

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZW
W OSTROŁĘCE

25 lipca odbyło się posiedzenie Prezydium 
ZW SEiRP w Ostrołęce, na które przybył prezes 
ZG Henryk Borowiński i rzecznik prasowy Ja-
nusz Borowiński. Obrady prowadził prezes ZW 
Tadeusz Janczewski, który omówił sprawy orga-
nizacyjne Stowarzyszenia na Mazowszu. Wska-
zał na wzrost liczby członków, kłopoty lokalowe 
zarządów, trudności w zakładaniu kół w niektó-
rych powiatach, terminowość opłacania składek 
i wzrost liczby ubezpieczonych w programie 
PZU „SEiRP 2009”. Prezes Henryk Borowiński 
zwrócił uwagę na nieobecność Stowarzyszenia 
w dawnych miastach wojewódzkich: Płocku, Radomiu i Siedlcach. Rzecznik prasowy Janusz Boro-
wiński wyraził potrzebę prezentowania w mediach działalności zarządu wojewódzkiego i kół. Tadeusz 
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Janczewski wręczył prezesowi ZG złotą, a rzecznikowi prasowemu ZG – brązową odznakę SEiRP 
„Zasłużony dla Mazowsza”.

Przedstawiciele zarządu głównego wraz z prezesem Tadeuszem Janczewskim zostali przyjęci przez 
komendanta miejskiego mł. insp. Stanisława Szcześniaka. Komendant bardzo dobrze ocenił relacje 
z kierownictwem mazowieckiego Stowarzyszenia i obiecał, iż po oddaniu do użytku nowego budynku 
komendy, sytuacja lokalowa zarządu wojewódzkiego znacznie się poprawi.

Janusz Borowiński

ZAWODY STRZELECKIE
MAZOWIECKIEGO SEiRP

Zwiedzanie piątnickich fortów, 
emocje towarzyszące zawodom na 
strzelnicy, możliwość wypróbowa-
nia swoich umiejętności w strzelaniu 
z broni różnego rodzaju, wreszcie 
grochówka z wojskowego kociołka, 
słonina konserwowa, potrawy grillo-
we i inne smakołyki – to atrakcje, któ-
re zorganizował dla uczestników VI 
Międzypowiatowych Zawodów Strze-
leckich o Tytuł „Najlepszego Strzelca 
2013 Roku” Mazowiecki ZW SEiRP 
zs. w Ostrołęce pod przewodnictwem 
prezesa Tadeusza Janczewskiego. Impreza odbyła się w połowie czerwca na terenie fortów w Piątnicy 
k. Łomży. Udział wzięły w niej trzyosobowe drużyny, łącznie 78 zawodników, reprezentujące poszcze-
gólne koła i gościa. Swoje ekipy, oprócz powiatów z Mazowsza, wystawiły: koło w Łomży z woje-
wództwa podlaskiego, dziennikarze 6 redakcji oraz burmistrz miasta Maków Mazowiecki. 

Przed zawodami o niezwykłej historii budowy tego miejsca w latach 1902-1909, jako ważnej forty-
fi kacji wojsk carskich, opowiedział wszystkim pasjonat historii wojen światowych – właściciel fortów 
i prezes Stowarzyszenia Klub Fort – były senator RP płk rez. Ludwik Zalewski. Oprowadził nas po jej 
najgłębszych korytarzach, jak też pokazał panoramę Łomży i okolic z najwyższego punktu obiektu. 
Udało mu się także stworzyć małe muzeum związane z fortami, jak też z historią wojen. Z wielkim 
zainteresowaniem słuchaliśmy jego opowieści oraz oglądaliśmy zgromadzone w salach muzealnych 
fortów eksponaty.

Potem czekały nas emocje na otwartej strzelnicy, którą prowadzi instruktor strzelectwa sportowego 
– mgr Paweł Zalewski. To również pasjonat, ale przede wszystkim broni. Nad wynikami czuwał nasz 
kolega Henryk Dauksza, a logistyką -Adam Markiewicz. Dlatego pod ich okiem zawody przebiegły 
sprawnie. Konkurencje strzeleckie obejmowały dwubój: Psp 10d strzelanie z rewolweru kal. 5,6 mm 
oraz Pcz 10d z pistoletu kal. 9 mm. W rywalizacji drużynowej 5 pierwszych miejsc zajęły koła z: 1. 
Przasnysza, 2. Ostrowa Maz., 3. Ciechanowa, 4. Makowa Maz., 5. Ostrołęki. Wśród gości najlepsza 
była drużyna z koła w Łomży. Najlepsi zostali uhonorowani pamiątkowymi pucharami – statuetkami 
oraz cennymi nagrodami rzeczowymi, którymi były telefony komórkowe i różnego typu gadżety. 

Zawody mocno wyczerpały siły zawodników, więc z wielkim apetytem posilili się wspaniałą gro-
chówką z wojskowego kotła, wojskowym boczkiem i słoniną konserwową oraz innymi specjałami, 
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które przygotowali organizatorzy. Dodatkową atrakcją dla uczestników imprezy stała się możliwość 
spróbowania swoich sił i umiejętności strzeleckich na krytej strzelnicy, gdzie można było postrzelać 
z tzw. pepeszy, kałasznikowa czy też mozberga. 

To była bardzo ciekawa i udana impreza, a jej uczestnicy zapowiedzieli, że już czekają na następne 
spotkania w fortach w Piątnicy. 

Tadeusz Janczewski

SPOTKANIE SENIORÓW POLICJI
Z WETERANAMI WOJSKA POLSKIEGO

Zarząd kaliskiego SEiRP w przeddzień Święta Wojska Polskiego spotkał się z weteranami II wojny 
światowej. W spotkaniu, które prowadził prezes koła Zbigniew Gąsiorek, wzięli udział: prezes Związku 
Kombatantów RP w Kaliszu i jednocześnie żołnierz I Armii WP, uczestnik walk o Warszawę i Wał Po-
morski – por. Leopold Barzęc, prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP – płk Ryszard Opa-
liński, prezes kaliskiego ZŻWP płk Jan Stasiuk, wiceprezes ZW SEiRP w Poznaniu Ryszard Strugliński.

W pierwszej części spotkania najaktywniejszym członkom SEiRP za pracę na rzecz integracji se-
niorów Wojska Polskiego i emerytów Policji wręczono okolicznościowe medale „XXX-lecia Związku 
Żołnierzy WP”, które otrzymali: Bogumiła Pawlaczyk, Karol Terczewski, Wiesław Krzewski, Henryk 
Lipiec, Zygmunt Kłodnicki, Aleksander Maciejewski, Jan Góra, Józef Mądry, Stefan Tomczak, Zenon 
Górski i Stanisław Pietraszko, którzy są mieszkańcami Kalisza i Ostrzeszowa. W codziennej działalno-
ści popularyzują tradycje Wojska Polskiego, ucząc młode pokolenie patriotyzmu i uszanowania ojczy-
zny. Ważnym momentem spotkania było wyróżnienie ppłka Mariana Ozdowskiego honorową odznaką 
„Za Zasługi dla Federacji Służb Mundurowych m. Kalisza”.

Przy kawie i ciastku kombatanci Wojska Polskiego wspominali czasy II wojny światowej, walkę 
o wyzwolenie ziemi polskiej spod okupacji hitlerowskiej oraz okres odbudowy naszej ojczyzny ze 
zniszczeń wojennych. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze wspomnień, a zakończyło je wspólne 
zdjęcie uczestników.

Henryk Kubik
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KALISCY EMERYCI TAŃCZYLI I ŚPIEWALI
Zarząd kaliskiego SEiRP 

w słoneczną sobotę czerwco-
wą zorganizował piknik inte-
gracyjny. Do „harcówki” nie-
opodal zalewu pod Kaliszem 
można było dojechać autobu-
sami miejskimi. Frekwencja 
dopisała. Zwyczajowo przy-
byli zaproszeni przedstawi-
ciele bratnich służb mundu-
rowych. Gościliśmy się przy 
grochówce, kiełbasie, chlebie 
ze smalcem, ogórku kwaszo-
nym i napojach. Koleżanki 
z Zakładu Emerytalno-Rentowego opracowały i wydrukowały śpiewniki pieśni biesiadnych. Tań-
czyliśmy przy muzyce z lat 60. i 70. Nie brakowało chętnych do tańca i śpiewu. Emeryci zapomnieli 
o trudach życia codziennego. Wspominali dawne czasy. Panująca atmosfera udzielała się wszyst-
kim. Dawno nie widziałem tylu zadowolonych twarzy naszych emerytów. Piknik pokazał, iż jest 
nam potrzebny. Prezes koła ogłosił, że następny zostanie zorganizowany 8 września.

Roman Wojciechowski 

POSIEDZENIE ZW SEiRP W RZESZOWIE
11 lipca odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie, na które zapro-

szono: komendanta wojewódzkiego insp. Zdzisława Stopczyka, komendanta miejskiego insp. Wi-
tolda Szczekalę, naczelnika wydziału komunikacji społecznej KWP mł. insp. Wiesława Dybasia, 
wiceprezydenta Rzeszowa Marka Ustrobińskiego, wiceprezesa ZG SEiRP Jerzego Krawczyka, 
wiceprzewodniczącego ZG i przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów Józefa Bąka, podkarpa-
ckiego duszpasterza Policji ks. Marka Buchmana.

Posiedzenie miało uroczysty przebieg, bowiem odbywało się w 23. rocznicą powołania naszej or-
ganizacji w kraju i 16. – w województwie. Prezes W. Kowal omówił przedsięwzięcia Zarządu Głów-
nego i podkarpackiego Stowarzyszenia w obronie nabytych praw socjalno-bytowych w aspekcie 
projektowanego obniżenia o połowę dotychczasowego funduszu socjalnego emerytów i rencistów 
Policji, PSP i SG. Stwierdził, 
iż minione 23 lata wykaza-
ły, że nasza organizacja była 
i jest potrzebna emerytom 
i rencistom, bowiem jako re-
prezentacja tego środowiska 
zdała egzamin. Dzień Seniora 
Policyjnego oraz Święto Poli-
cji konsolidują szeregi eme-
rytów oraz pogłębiają więzi 
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z funkcjonariuszami Policji. Obrady 
uświetnił poczet sztandarowy. Prze-
wodniczący WKR Stanisław Myśli-
wiec rzeczowo omówił wyniki kon-
troli zarządu wojewódzkiego i jego 
prezydium za rok ubiegły i pierwsze 
półrocze bieżącego roku oraz przed-
stawił wnioski do realizacji.

Następnie głos zabierali zapro-
szeni goście.

Komendant wojewódzki insp. 
Zdzisław Stopczyk z uznaniem od-
niósł się do pracy zarządu wojewódzkiego oraz przekazał serdeczne życzenia z okazji obchodzonych 
przez Stowarzyszenie rocznic, a zwłaszcza z okazji Dnia Seniora Policyjnego. Wiceprezes ZG Jerzy 
Krawczyk wskazał na ujemne skutki dla emerytów i rencistów, jeśli zostanie obniżony o połowę fun-
dusz socjalny. Wiceprezydent miasta Marek Ustrobiński, dziękując za zaproszenie na posiedzenie, 
z uznaniem mówił o aktywnej działalności społecznej emerytów policyjnych na terenie Rzeszowa. 
Biorący udział w posiedzeniu komendant miejski insp. Witold Szczekala skierował list do prezesa za-
rządu wojewódzkiego z okazji obchodzonych przez Stowarzyszenie rocznic.

Miłym akcentem spotkania było wręczenie Markowi Ustrobińskiemu przez wiceprezesa ZG 
Jerzego Krawczyka z udziałem komendanta wojewódzkiego insp. Zdzisława Stopczyka i prezesa 
ZW Wiktora Kowala odznaki „Za Zasługi dla SEiRP z Dyplomem”. Jest to wyraz uznania dla 
władz samorządowych za życzliwość i wsparcie dla Stowarzyszenia. Dyplomy uznania zarządu 
wojewódzkiego wręczone zostały również członkom Stowarzyszenia: Władysławowi Kretowi-
czowi i Adamowi Fusowi, którzy zapewniają oprawę muzyczną spotkaniom Stowarzyszenia.

Bogusław Trzpit

ŚWIĘTO POLICJI W RZESZOWIE
24 lipca z okazji Święta Policji prezes ZW SEiRP w Rzeszowie Wiktor Kowal, prezes koła 

w Rzeszowie Jadwiga Michalczyk i wiceprezes tego koła Mieczysław Czerwonka złożyli pod tabli-
cami ufundowanymi ku czci pomordowanych policjantów w Ostaszkowie oraz poległych w służbie 
funkcjonariuszy w ochronie życia i mienia obywateli w latach 1919 – 2009 wiązankę kwiatów. Przed 
uroczystością odbyło się powitanie 
nowo mianowanego na stopień nadin-
spektora komendanta wojewódzkie-
go Zdzisława Stopczyka. Delegacja 
Stowarzyszenia w składzie: Wiktor 
Kowal, I wiceprezes ZW Bolesław 
Pezdan, sekretarz ZW Stefania Ro-
sińska i Jadwiga Michalczyk wręczy-
ła generałowi list gratulacyjny wraz 
z wiązanką kwiatów.

Bogusław Trzpit
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ŚWIĘTO POLICJI W PRZEWORSKU
26 lipca z okazji Święta Policji odbyło się uroczyste spotkanie na dziedzińcu Komendy Po-

wiatowej Policji w Przeworsku funkcjonariuszy i pracowników powiatu, w którym obok władz 
samorządowych powiatu, miasta Przeworska i pozostałych gmin, uczestniczył również zastępca 
komendanta wojewódzkiego Policji insp. Sławomir Szczupak. Podczas uroczystości prezes Za-
rządu Wojewódzkiego SEiRP Wiktor Kowal – w imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia – 
z insp. Sławomirem Szczupakiem i prezesem koła Janiną Ryszawą wręczył odznakę „Za Zasługi 
dla SEiRP z Dyplomem” burmistrz Przeworska Marii Dubrowskiej -Lichtarskiej i komendantowi 
powiatowemu Policji w Przeworsku insp. Ryszardowi Kuli.

Bogusław Trzpit

ŚWIĘTO POLICJI W JAROSŁAWIU
Funkcjonariusze i pracownicy Policji z powiatu jarosławskiego swoje święto obchodzili 1 sierpnia. 

Zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego insp. Andrzej Sabik w towarzystwie starosty 
jarosławskiego Jerzego Batyckiego i komendanta powiatowego mł. insp. Grzegorza Śmiecha wręczył 
awansowanym na wyższe stopnie służbowe akty nominacyjne, po czym w imieniu kierownictwa ko-
mendy wojewódzkiej podziękował funkcjonariuszom i pracownikom Policji za zaangażowaną służbę 
oraz przekazał życzenia świąteczne.

Również podczas tej uroczystości, jako uznanie dla działań na rzecz Stowarzyszenia, przyznane zo-
stały wyróżnienia. Na wniosek zarządu koła w Jarosławiu odznakę „Za Zasługi dla SEiRP z Dyplomem” 
otrzymał I zastępca komendanta powiatowego mł. insp. Wacław Cząstka, zaś Dyplom Uznania ZW SE-
iRP: komendant powiatowy mł. insp. Grzegorz Śmiech, rzecznik prasowy KPP st. asp. Marta Gałuszko, 
naczelnik wydziału kryminalnego podinsp. Henryk Moskwa, zastępca naczelnika wydziału kryminalne-
go asp. sztab. Jan Potomiec oraz kierownik referatu dzielnicowych asp. sztab. Witold Rejent. Wyróżnienia 
wręczali: insp. Andrzej Sabik, Jerzy Batycki i prezes Zarządu Koła SEiRP w Jarosławiu Ryszard Jakubiec.

Bogusław Trzpit
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SPOTKANIE W ŁAŃCUCIE
18 lipca w Łańcucie z inicjatywy prezesa Zarządu Koła SEiRP Stanisławy Kielar i przewod-

niczącego Zarządu Terenowego Koła Emerytów i Rencistów NSZZ Policjantów Wiesława Dudka 
odbyło się spotkanie członków tych dwóch organizacji emeryckich z okazji Święta Policji i Dnia 
Seniora Policyjnego. Prezes ZW SEiRP Wiktor Kowal przekazał życzenia uczestnikom spotkania, 
natomiast sekretarz ZW Stefania Rosińska przedstawiła zakres pomocy udzielanej potrzebującym 
emerytom i rencistom z funduszu socjalnego oraz zagrożenia dla tego funduszu wynikające z pro-
pozycji jego obniżenia o połowę.

Podczas spotkania prezes ZW SEiRP wręczył byłemu komendantowi powiatowemu Policji 
w Przeworsku i Łańcucie Wacławowi Mazurowi przyznaną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia 
odznakę „Za Zasługi dla SEiRP z Dyplomem”. W spotkaniu uczestniczyli również wiceprze-
wodniczący Zarządu Głównego i przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów 
w Rzeszowie Józef Bąk oraz zastępca komendanta powiatowego w Łańcucie Jerzy Szpunar.

Bogusław Trzpit

DEKLARACJA INTENCYJNA Z UKRAINĄ
Prezes ZW SEiRP w Rzeszowie Wiktor 

Kowal, korzystając z pobytu na Święcie Po-
licji w Jaśle, nawiązał kontakt z przewodni-
czącym Lwowskiej Okręgowej Organizacji 
Weteranów Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych Ukrainy Jarosławem Junakiem. Oby-
dwaj prezesi organizacji emeryckich milicji 
i policji podpisali deklarację intencyjną, 
która stanowić będzie podstawę do zawarcia 
w przyszłości umowy o współpracy. Prze-
wodniczący Jarosław Junak wręczył Wikto-
rowi Kowalowi medal jubileuszowy wydany 
z okazji 20-lecia organizacji emeryckiej na 
Ukrainie.

Bogusław Trzpit

SPOTKANIE INTEGRACYJNE
KOŁA W JAROSŁAWIU

15 lipca z inicjatywy Zarządu Koła SEiRP w Jarosławiu odbyło się spotkanie integracyjne, 
na które przybyli również członkowie koła Stowarzyszenia z Lubaczowa z jego prezesem Józe-
fem Leszczyńskim oraz prezes ZW Wiktor Kowal i sekretarz ZW Stefania Rosińska. Zaproszono 
także: posła Tadeusza Kuleszę, wicestarostę powiatu jarosławskiego Józefa Szkołę, zastępcę bur-
mistrza Jarosławia Stanisława Misiąga, zastępcę przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia An-
drzeja Pieszkę, zastępcę komendanta powiatowego Policji mł. insp. Wacława Cząstkę, zastępcę 
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komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Mieczysława Zagórskiego, radnego po-
wiatowego Jacka Stańdę, prezesa Koła Powiatowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Jadwigę Machurę oraz kierowniczkę Sekcji Socjalnej KWP Grażynę Pieróg.

Podczas spotkania miłym akcentem było wręczenie posłowi Tomaszowi Kuleszy przez preze-
sa Wiktora Kowala odznaki „Za Wybitne Osiągnięcia dla SEiRP”. Wręczając ją W. Kowal pod-
kreślił duże zasługi posła dla koła w Jarosławiu i zaangażowanie, które wyraża się m. in. w czę-
stych spotkaniach z członkami koła.

Bogusław Trzpit

PLENEROWE SPOTKANIE 
TARNOBRZESKIEGO KOŁA

 
Tegoroczne tradycyjne spotkanie plenerowe członków tarnobrzeskiego koła SEiRP odbyło się 

30 sierpnia w podniosłej i radosnej atmosferze. Prezes zarządu koła Stanisław Czachórski, otwiera-
jąc zebranie przywitał przybyłych gości: prezesa podkarpackiego ZW Wiktora Kowala, kierownika 
sekcji socjalnej KWP w Rzeszowie Grażynę Pieróg, szefów instytucji wspierających koło Czesława 
Luszczkiego – prezesa Stowarzyszenia Banku Żywności i Józefa Bednarczyka – kierującego fi rmą 
ochroniarską „Karabela”, członków koła i ich rodziny. Przedstawił działania zarządu oraz poinformo-
wał o zamiarach na najbliższą przyszłość.

Prezes ZW Wiktor Kowal wysoko ocenił pracę tarnobrzeskiego koła, korzystając z podsumowa-
nia kontroli WKR Stowarzyszenia. Ta ocena została potwierdzona werdyktem Komisji Konkursowej 
na „Najaktywniejsze Koło w Kraju”. Tarnobrzeżanie otrzymali dyplom Zarządu Głównego, który 
wraz z upominkiem rzeczowym ufundowanym przez zarząd wojewódzki Stowarzyszenia wręczył 
szefowi koła prezes W. Kowal.

Stanisław Czachórski, dziękując za uhonorowanie oświadczył, że źródeł sukcesu należy upatry-
wać w prężnym, zespołowym wysiłku, nie tylko funkcyjnych członków zarządu koła, zwłaszcza ko-
biet pełniących sumiennie swoje funkcje, ale także w szeroko pojmowanego aktywu, zabiegającego 
nieustannie o atmosferę w kole i całym środowisku emeryckim służb mundurowych. Z wdzięcznoś-
cią i uznaniem odniósł się również do skali pomocy, jaką otrzymuje organizacja, zwłaszcza logistycz-
ną, której udziela miejscowe kierownictwo służbowe KMP. Na zakończenie przywołał fi lozofi czną 
tezę: „Całe życie trzeba się uczyć życia, bo nie wybieramy sobie czasu, miejsca i okoliczności życia”.

Organizacyjne odznaki, dyplomy, wręczone niektórym osobom, stanowiły wyraz uznania i po-
dziękowania tym, którzy chcą i budują poczucie wspólnoty. Odznakę „Za Wybitne Osiągnięcia” 
otrzymały: Maria Dziuba i Elżbieta Jakubik, a „Za Zasługi z Dyplomem” wręczono: Ryszardowi 
Święchowi, Wiesławowi Wolakowi i Zbigniewowi Walaskowi. Obaj wspomniani szefowie instytucji 
wspomagających działania koła uhonorowano dyplomami nadanymi przez ZW SEiRP. Z okazji Dnia 
Seniora Policyjnego wprowadzonego przez ZG SEiRP, 12 emerytów po raz pierwszy wpisano na listę 
seniorów, wręczając im okolicznościowe dyplomy.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa ręcznie wykonanych wyrobów dekoracyjnych przez panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Cyganach. Ponieważ pokaz cieszył oczy i budził zachwyt, stał się 
zalążkiem budowy analogicznego kółka zainteresowań przez zarząd koła SEiRP w okresie jesienno-
zimowym.

W części towarzyskiej były kameralne rozmowy, wspomnienia, śpiewy, tańce, a muzycy do póź-
nej nocy umilali swoimi melodiami pobyt uczestnikom spotkania. 

 Bronisław Zimny
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MAJÓWKA W SZCZECINIE
Doceniając potrzebę inte-

gracji, a także poprawę kon-
dycji fi zycznej i psychicznej, 
SEiRP w Szczecinie zorgani-
zowało majówkę. Był to pik-
nik okraszony świetną mu-
zyką w wykonaniu zespołu 
muzycznego Hard-dix Star-
gard. Jak zwykle było wiele 
atrakcji: kabaret w wykona-
niu naszych kolegów, śpiew 
w duecie (świetne wykona-
nie „Pamelo żegnaj” – Irena 
Bąk i Zbyszek Macioszek), bufet z potrawami z grilla. Nasi członkowie po raz kolejny świetnie 
się bawili. Majówka była okazją, by nadrobić defi cyt słońca, wszak zima była długa tego roku. 
Aura dopisała, humory też.

Danuta Łosiniecka

STARGARDZKIE 
OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI

Stargardzkie obchody Święta Policji odbyły się 16 lipca w Centrum Kultury z okazji 94. 
rocznicy powstania Policji Państwowej. Na uroczystej akademii w obecności władz rządowych 
i samorządowych wyróżniono nie tylko czynnych policjantów, ale również nie zapomniano o na-
szych emerytach.
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Za aktywną i pełną poświęcenia pracę na rzecz środowiska emerytów i rencistów policyjnych 
odznakę „Za Zasługi z Dyplomem” otrzymali: Franciszek Śmierzchalski, Daniel Wójcik, Joanna 
Wójcikiewicz, Krzysztof Wichłacz, a wręczył je przewodniczący WKR w Szczecinie Tadeusz 
Malinowski. Uchwałą kapituły Zarządu Głównego NSZZ Policjantów za działalność w obronie 
praw i godności policjantów oraz działalność na rzecz środowiska policyjnego „Złotą Odznakę 
Honorową” otrzymali m.in. nasi emeryci: Eugeniusz Sztandera i Waldemar Wrzeszcz. 

Podczas stargardzkiej gali życzenia, gratulacje oraz podziękowania za profesjonalną, rzetelną 
i pełną wyrzeczeń oraz ryzyka służbę złożyli stargardzkim policjantom zaproszeni na uroczystość 
goście, a nasi koledzy emeryci mieli satysfakcję, że o nich także pamiętano. Ze wzruszeniem 
dziękowali za wyróżnienia.

Danuta Łosiniecka

WYCIECZKA NA KASZUBY
We wczesnych godzinach rannych członkowie SEiRP w Szczecinie wyruszyli w kierunku 

Smołdzina. Zaczęliśmy od spaceru po Słowińskim Parku Narodowym i zwiedzania Muzeum 
Przyrodniczego. Następnie udaliśmy się z wizytą do Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach (jeden 
z najładniejszych parków etnografi cznych w kraju).

Nazajutrz udaliśmy się do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. Powitano nas 
krupnikiem, czyli nalewką kaszubską na miodzie i mogliśmy własnoręcznie wygniatać ciasto do 
wypieku chleba. Razem z przewodnikiem zobaczyliśmy: najdłuższą deskę świata przerobioną na 
stół, przy którym może zasiąść 220 osób, muzeum ciesielnictwa, dom sybiraka – drewnianą bu-
dowlę przywiezioną aż spod Irkucka i pociąg, którym wywożono polskich zesłańców na Sybir, re-
plikę łagru, replikę bunkra „Ptasia Wola” Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”, Dwór 
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Salino – replikę 300-letniego dworku, Kaplicę Jedności Narodowej, serce z kamienia – pomnik 
poświęcony żołnierzom „Gryfa Pomorskiego”, dom „do góry nogami”.

Potem zostało już tylko wspólne biesiadowanie z udziałem kapeli kaszubskiej (nauka śpiewu 
nut kaszubskich), degustacja tabaki, pokaz gry na burczybasie i diabelskich skrzypcach, zakup 
regionalnych pamiątek, odbiór upieczonego chleba oraz przyjazd do Szczecina w późnych godzi-
nach nocnych. 

Danuta Łosiniecka

WYCIECZKA DO KRAJÓW BENELUKSU 
W dniach 15-20 lipca odbyła się kolejna wycieczka, tym razem do krajów Beneluksu.
Zaczęliśmy od Luksemburga – centrum fi nansowego i siedziby wielu organizacji międzynaro-

dowych. Odbyliśmy spacer po Starym Mieście, zwiedziliśmy m.in. plac d’Armes, Pałac Książęcy, 
Parlament oraz odbyliśmy wędrówkę po murach miejskich. 

Kolejnym etapem była Bruksela, m.in.: Atomium, Pałac Królewski, dzielnica Unii Europej-
skiej, Pałac Sprawiedliwości. Następnie spacer po Starówce Brukselskiej, Grand Place z pięknym 
Hotelem de Ville (ratuszem miejskim) oraz fontanną Maneken Pis – symbolem miasta.

Zwiedzanie Holandii zaczęliśmy od Rotterdamu. Wjechaliśmy na Euromast, skąd roztacza się 
przepiękna panorama miasta. Przejazd do Hagi, urzędowej stolicy Holandii, i interaktywny park 
miniatur, czyli Madurodam, w którym można zobaczyć najciekawsze zabytki i budowle w ska-
li 1:25. Amsterdam i wizyta w muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud. Następnie spacer 
do dzielnicy muzealnej i zwiedzanie szlifi erni diamentów. Wieczorem przechadzka po dzielnicy 
Czerwonych Świateł.

W dobrych nastrojach w godzinach porannych powróciliśmy do Szczecina z nadzieją, że jesz-
cze wiele mamy do poznania w naszej starej Europie. 

Danuta Łosiniecka
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STANISŁAW SZYBKA
W Rudzie Śląskiej w wieku 64 lat zmarł przedwcześnie Stanisław 

Szybka, członek wspierający Koła SEiRP. Znany śląski przedsię-
biorca, człowiek dobrego serca, przykład doskonały idei społecznej 
wrażliwości i odpowiedzialności biznesu.

Stanisław Szybka był od wielu lat związany ze Stowarzyszeniem 
Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rudzie Śląskiej. Przed wielo-
ma laty sam rozpoczynał służbę w MO, po czym porzucił ją dla biznesu. Był znakomitym to-
warzyszem, uczestnikiem i dobroczyńcą wielu spotkań towarzyskich, spotkań opłatkowych, 
wycieczek, zawodów strzeleckich, także sesji wyjazdowych ZW SEiRP w Katowicach. We-
soły, bezpośredni, zawsze uśmiechnięty, życzliwy, potrafi ł zjednywać przyjaźń ludzi. Od 
trzech lat był formalnym członkiem SEiRP. Otrzymał Odznakę za Zasługi z Dyplomem oraz 
Honorową Odznaką za Zasługi dla ZW SEiRP w Katowicach. 

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła liczna delegacja kolegów z Koła, z Jó-
zef Mickiem, Tadeuszem Niedzielskim i Eugeniuszem Maksymem, reprezentantami zarzą-
du. Przybyła również delegacja z Koła SEiRP w Świętochłowicach. Obecny był Andrzej 
Stania, prezes Związku Górnośląskiego, poprzedni prezydent Miasta Ruda Śląska.

Stasiu! Będzie nam Ciebie brakowało. 
Cześć Twojej Pamięci! 

Przyjaciele z Koła i ZW SEiRP

TADEUSZ KURZYNIEC
31 maja w wieku 63 lat zmarł sierż. sztab. w st. spocz. Tadeusz Ku-

rzyniec. Urodził się w Myśliborzu i tam się wychowywał w wielodziet-
nej rodzinie (miał 4 siostry i brata). Służbę rozpoczął w 1973 r., pracując 
w jednostkach na terenie Szczecina. Na emeryturę przeszedł w 1997 r. 
i natychmiast oddał się pracy społecznej. Służył pomocą potrzebują-
cym. W SEiRP przez ostatnie kadencje był członkiem zarządu koła oraz 
członkiem komisji socjalnej, a w LOK-u pełnił funkcję prezesa koła „Strzelec”. Za szczegól-
ne zaangażowanie został uhonorowany wieloma odznaczeniami. Interesował się numizmatyką, 
fotografi ą, strzelectwem, uprawiał działkę, podróżował. Pogrzeb Tadeusza Kurzyńca odbył się 
w asyście policyjnej kompanii honorowej, przy udziale rodziny, przyjaciół i znajomych. Henryk 
Karcz, wiceprezes ZW, pożegnał zmarłego w imieniu naszego Stowarzyszenia. Odszedł społecz-
nik wielkiego serca, dobry przyjaciel i kolega. Pozostawił żonę, 2 córki i 2 wnucząt. Będzie nam 
Ciebie brakowało, odszedłeś z naszego środowiska zbyt wcześnie.

Cześć Jego Pamięci!
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ZBIGNIEW CHMIEL
12 czerwca w wieku 63 lat zmarł nadkom. w st. spocz. Zbigniew 

Chmiel – nasz kolega, członek SEiRP w Szczecinie. Służbę rozpoczął 
w KWMO Szczecin, a zakończył w OSP w Zakładzie Dydaktyczno-
Wychowawczym. Prekursor informatyki w OSP. Ukończył WAT, uzy-
skując tytuł inżyniera elektronika oraz studia podyplomowe na Politech-
nice Szczecińskiej. Na emeryturę przeszedł w 2000 r. Uhonorowany 
wieloma odznaczeniami, m.in. odznaką „Za Zasługi z Dyplomem”. Szanowany wśród kolegów 
i w środowisku, gdzie zamieszkiwał. Żegnał Go najstarszy szczeciński chór „Hejnał”. Będzie 
nam Ciebie brakowało. Odszedłeś z naszego środowiska zbyt wcześnie.

Cześć Jego Pamięci!

DARIUSZ SULL
7 sierpnia 2013 r. zmarł po długiej i ciężkiej chorobie były kierownik 

Sekcji Prewencji Komisariatu Policji w Ustce asp. sztab. w stanie spoczynku 
Dariusz Sull.

Urodził się 20 czerwca 1963 roku. Służbę rozpoczął w 1988 roku 
w Słupsku, by po roku kontynuować ją w komisariacie w Ustce. Pracował 
kolejno na stanowiskach: dzielnicowego, kierownika referatu dzielnicowych 
i kierownika sekcji prewencji. W grudniu 2006 roku przeszedł na emeryturę, włączając się natychmiast 
w działalność miejscowego koła SEiRP. W 2010 roku został wybrany wiceprezesem koła nr 9 w Ustce, 
aktywnie działając w jego strukturach, za co został wyróżniony odznaką „Za Zasługi z Dyplomem”.

Pogrzeb odbył się przy udziale asysty policyjnej z pocztem sztandarowym Komendy Miejskiej 
w Słupsku. W ostatniej drodze oprócz najbliższych, towarzyszyli mu czynni policjanci, emeryci poli-
cyjni oraz liczne grono przyjaciół.

Cześć Jego Pamięci!

ZYGMUNT KALARUS
24 sierpnia w wieku 79 lat po ciężkiej chorobie zmarł płk Zygmunt Ka-

larus. 
Urodził się 4.11.1933 r. w Bydlinie w powiecie olkuskim. Po ukończeniu 

zasadniczej służby wojskowej wstąpił do Milicji Obywatelskiej, w której słu-
żył na różnych stanowiskach, aż do komendanta rejonowego w Gliwicach. 
Na emeryturę odszedł w 1990 r. Działał w gliwickim kole SEiRP. Otrzymał 
wiele odznaczeń państwowych i resortowych, m.in. Krzyż Kawalerski i Ofi cerski Orderu Odrodzenia 
Polski oraz ostatnio – honorową odznakę Za Zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach. 

W ostatniej drodze na cmentarz w Orzeszu, w policyjnej asyście, towarzyszyła najbliższa rodzina, 
przyjaciele, emeryci i renciści policyjni wraz z Henrykiem Borowińskim, prezesem Zarządu Głównego 
SEiRP, a także komendanci Policji z okolicznych jednostek oraz liczni sąsiedzi i znajomi.

Cześć Jego Pamięci!
Henryk Mikosz (AKP)








